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ÖNSÖZ
Felsefenin Temel Disiplinleri adlı bu ders kitabı, felsefenin konularına daha kolay bir
bakış açısı sağlayacağı düşünülerek hazırlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında dersimiz felsefeye
yeni bir bakış açısı getiren bir konu olmaktan ziyade felsefeyi kendi konuları içinde temel
disiplinler olarak ele almayı hedeflemektedir. Görüleceği üzere felsefenin temel disiplinleri
belirli kavramların ele alınmasını içerir. Bunun için temel disiplinler, aynı zamanda felsefenin
bütünlük içinde olmasını sağlayan disiplinlerdir Kitabın amacı, disiplinleri Antik Dönem ve
Modern Dönem olmak üzere iki ayrı dönemde incelemektir. Bu nedenle kitabın felsefe tarihi
olarak algılanmasının da öğrencilere yardımcı olacağını söyleyebiliriz.
Önemli hususlardan biri; bu dersin gerek yazılanlar gerek sunulanlar olarak bir bütün
hâlinde takip edilmesidir. Bunun için her kısım birbirinin tekrarı değildir; kısımlar birbirini
tamamlamaktadır. Örnek vermek gerekirse bu bölümden ne öğrendik kısmında basit olarak
bölümün tekrarı değil de bölümle ilgili yeni ama farklı olmayan noktalar yer almaktadır.
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1. GENEL OLARAK FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİNE BAKIŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde etkinlik olarak felsefe, felsefenin disiplinleri ve temelleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
işaret eder?

Felsefenin bir etkinlik olması onun teorik yönüne mi yoksa pratik yönüne mi

2)

Felsefenin merkezinde hangi felsefe disiplinin olması önemlidir?

3)

Felsefede disiplinler arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genel olarak felsefenin
anlaşılması

Felsefenin pratik biretkinlik
olmasının vurgulanması

Özellikle Platon’un Antik
Dönem’deki eserlerinin
okunması faydalı olacaktır.

Genel olarak felsefenin
anlaşılması

Disiplinlerin temelleri ve
onların birbiriyle ilişkisinin
ortaya çıkardığı bütünlük

Bilgi kavramının ne olduğu
üzerine tartışılması faydalı
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Ontoloji



Değişim



Doğa



Metafizik



Tanrı
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Giriş
Felsefenin disiplinlerinde merkezi ontoloji oluşturmaktadır. Bu durum, felsefe tarihi
içinde Antik Dönem ve Modern Dönem olarak iki ayrı kısımda incelenmelidir ki bu,
disiplinlerin birbirleriyle yer değiştirmesi açısından da dikkat edilmesi gereken bir husustur.
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1.1. Etkinlik Olarak Felsefe
Felsefenin eğer temel disiplinleri varsa temel olmayan disiplinleri de var demektir.
Bizi temel olmayan disiplinler ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren husus, bazı disiplinlerin
temel nitelendirmesini almaya hak kazanma nedenleridir. Bu disiplinler ileride daha iyi
göreceğimiz üzere ontoloji, epistemoloji, siyaset ve etiktir. Daha sonra bunlara mantık,
estetik, antropoloji eklenmiştir. Felsefe, phila ve sophia kelimelerinden oluşur. Bu kelimelerin
Yunanca olduklarını biliyoruz. Buna göre felsefe; sevmek yani phila, sophia yani hikmet
kelimelerinden oluşur. Dikkat ederseniz sevmenin bir etkinlik olmasından bahsediliyor.
Bunun için etkinlik ya da faaliyet kelimelerinin üzerinde durulmalıdır. Çünkü etkinlik,
Yunancasıyla praxis belirli ama aynı üst(ün) bir eylem çeşidine işaret eder. Bu bir iş değildir.
İş, bedenin de katılmak zorunda olduğu ve daha çok yaşayabilmek için yapılan hareketleri
kapsarken felsefi etkinlik ya da faaliyet daha çok hayatı anlamaya yöneliktir.
Her insan elbette hayatı belirli bir biçimde anlar. Ama biçimin yanında ölçü de vardır.
Buradaki ölçü bir şeyin biçiminden çok derinliği ve yapısıyla ilgilidir. “Felsefe, hayatı
derinliğine anlar.” şeklindeki bu klişe ifade ile kastedilen şey, hayatın nedenlerine ilişkin bilgi
edinmeye yönelik bir çaba olmasıdır. Bunun için felsefe, hayatı anlamakla yetinmez aynı
zamanda anlamlandırmak ister. Yani sadece görünenlerin ne olduğunu ortaya koymak
istemez; aynı zamanda bu görünenlerin nasıl öyle olduklarını da dolayısıyla görünenlerin
ardındaki görünmeyen nedenleri belirleyerek bulmaya çalışır ve çabalar.

1.2. Disiplinlere Ayrılmış Olarak Felsefe ve Onların Temelleri
Felsefi disiplinlere temel nitelendirmesinin verilmesi, yukarıda bahsettiğimiz gibi bu
disiplinlerin bir etkinlik ama aynı zamanda çaba olma hususuyla ilgilidir. Disiplinler tarihsel
bir önceliğe sahip oldukları için değil, sorunlarının önemine göre temel olma hakkını
kazanırlar. Felsefeyle ilgilenen değil (Eğer sadece ilgilenme yeterli olsaydı dinleyici olmak da
yeterli olabilirdi.) felsefenin içine düşen insanlar (Çünkü sorun içine düşülen bir dünyadır.)
temel sorunlardan hareket ederler. Varlık sorunu, bu anlamda temeldedir. Bu sorun; varlığa ve
varlığımıza ilişkin sıkıntıları sorularla ortaya koyarak cevaplamaya ve aşmaya çalışır:
Değişim nedir? Değişmeyen nedir? Değişmeyen nasıl değişmeyen olarak kalabilmektedir?
Değişen neden değişmektedir ve önceki soruyla bağlantılı olarak soracak olursak neden
değişmemeyi becerememektedir? Biraz daha varoluşsal olarak değerlendirecek olursak bu
soruları yani değişimin bitmesi anlamında “Yok oluş yani ölüm nedir?” “Ölümden sonrası var
mıdır?” şekline dönüştürmek de mümkündür. Bu türden sorular çoğaltılabilir.
Filozofların ilk planda bu soruları sorarak kendilerini şairlerden ve kâhinlerden
ayırdıklarını söylemeliyiz. kâhinler ve şairlerle aynı konularla ilgilenseler de onların bu
konuları olması gerektiği gibi ele aldıkları iddiası onları ayrı kılan husustur. O hâlde
disiplinlere temel olma nitelendirmesini sağlayan husus varlığa ilişkin olarak sorulan ve
burada kaygı olarak tanımladığımız sorularla ilgili olmasının yanında bunları belirli bir bilim
anlayışı ve aklilik içinde ele almalarıdır.
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Yukarıdaki yaklaşımın doğal bir sonucu olarak felsefenin temel disiplini ontolojidir.
Daha ileride açıkça görüleceği üzere ontoloji, böyle bir iddiayı taşıyorsa diğer disiplinleri
kendi altında ama sistem oluşturacak şekilde düzenleme gücünü de sergilemek zorundadır.
Bu disiplin felsefenin merkezinde yer alıyorsa metafizik de bu disiplinin merkezinde
yer almaktadır. Aslına bakılırsa ontoloji ile metafizik arasında bir ayrımda bulunmak pek
kolay hatta uygun değildir. Çünkü metafiziğin sorunları insanların hayatına ilişkin olarak
değil de hayatın kendisine ilişkin bir üst bakışı gerekli kılar. Bu üst bakış insan hayatı da dâhil
olmak üzere her türlü hayatı ve onun unsurlarını belirleme arzusunu ve amacını taşır. İşte bu
üst bakış, ilk nedenin ya da ilke nedenlerin ne olduğunu ortaya koymaya yöneliktir.1
Metafiziğin ayrı bir tanımlama olmasından hareketle onun ilk nedenlerle uğraşan bir
bilim olduğunu söylemek gereklidir. İlk nedenler Tanrı’yla ilgili olduğunda teolojiyi,
hareketle ilgili olduğunda fiziği ve matematiği (yan disiplinleri) meydana getirirler. Dikkat
edilirse yan disiplin olarak ortaya koyulanlar da aslında birer bilimdir. Bu anlamda “Bilimler
felsefeden çıkmaktadır.” sözünün gerçekliği de anlaşılmış olur. Biyoloji, botanik gibi diğer
bilimler de aynı şekilde felsefenin canlılar ile ilgili tasnifinden sonra anlam kazanırlar.
Yukarıda belirttiğimiz gibi felsefe varlıkla ilgilenir. Canlılık da varlığın içinde olduğu için
ontolojide yapılan belirlenimin yapılmasından yani temelin sağlam olmasından sonra canlılara
ve canlılara ilişkin olan harekete ilişkin bilimler inşa edilebilir.
Felsefenin diğer disiplinleri epistemoloji, etik, siyaset ve mantıktır. Bu disiplinlerden
epistemoloji yani bilgi teorisi ontolojiden çıkmak zorundadır. Bunun nedenini çok basit olarak
şöyle açıklayabiliriz: Bilgimizin bir şeyi bilmeye yönelik olmasından hareketle varlığı
kapsayacağı da açıktır. Buna karşın varlığı bilmeye yönelik olan aklımızın yapısını
incelemek yani onun sınırlarını, imkânlarını, işleyişini anlamaya çalışmak epistemolojiyi
ontolojiden ayıran temel hususların başında gelir. Bunun için Antik Dönem’de ontolojinin
amaçları doğrultusunda bir epistemoloji vardır. Bu durum, epistemolojinin ontoloji içinde yer
almasına neden olmuştur. Epistemoloji bahsinde ayrıntılarıyla belirtecek olsak da kısaca
dikkat çekmekte fayda olan husus epistemolojinin bir nevi bilinci varlık alanı olarak görmesi
ve ontolojiyi de insanın kendisine indirgemiş olmasıdır. Bilincin kendiliğinin farkına
varmasıyla karşısındaki varlık alanını nasıl bildiği sorunu ortaya çıkmıştır. Descartes’in
felsefesiyle başlayan ve Kant’la devam eden süreçte ben bilinci öne çıkmıştır. Bunun için
ontoloji ve onunla beraber değerlendirilmesi gereken metafizik de modern çağın başlangıcıyla
beraber etkisini kaybetmiştir.
Bir diğer disiplin olan etik ise felsefede ayrı bir yer işgal eder. Belirli bir şeyi (mesela
doğayı) belirli bir biçimde (mesela nedenlere dayalı olarak) bilmek ile belirli bir biçimde
eylemde bulunmak farklıdır. İnsanlar mevsimlerin değişimlerine göre hareket etmezler ya da
en azından etmemeleri gerekir. Etik ya da ahlak felsefesi, dışımızdaki doğanın ne olduğunu
sormak yerine içimizdeki doğanın ne olduğunu sorar. “Doğa nasıl hareket eder?” yerine
“İnsan nasıl hareket eder?” sorusunu sorar. Bunun için “Nasıl hareket eder?” sorusunu ahlaki
İlk olanın tek olması gerektiğini düşünebiliriz. Buna karşın diyalektik anlamda düşündüğümüzde ilk olandan
değil ilk olanlardan mesela karşıtlardan bahsetmek gerekecektir. Mesela ışık ve karanlık ya da her ne kadar Çin
Medeniyetine ait olsa da yin ve yang gibi.
1
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olarak ele alıp “Nasıl hareket etmeliyim?” şeklinde kendisine sorar. Şu hâlde insanın bu
soruları sorması ve bu sorulara cevap vermesi kendisini oluşturmasını sağlar.
Burada belirtilmesi gereken çok önemli hususlar vardır. İlk olarak, özellikle Antik
Yunan felsefesinde, doğanın hareketleriyle insanın hareketleri arasında paralellik olması
gerektiği görüşü ağırlık kazanır. Bu görüşlerin nasıl ve kimde geliştiği ortaya koyulacaktır.
İnsan, doğanın içinde değildir; doğayla birliktedir. Buna karşın doğanın da bağlı olduğu bir
doğa vardır ki (logos gibi) bu hem bizi hem de beraber olduğumuz doğayı kuşatan varlık
alanına girer. Varlık alanına girdiği için de etiği ontolojiden bütünüyle ayırmak, en azından
Antik Dönem için yerinde olmaz.
Ama her ne olursa olsun etik, insan yaşamına ilişkindir. Doğadaki hareketi yani olanı
değil insandaki eylemi yani olması gerekeni bildirir, araştırır. Bunun için etik, insanları iki
alana götürür: Siyaset ve din. Burada siyasetin bir disiplin olarak ortaya koyulduğunu
biliyoruz. Aslına bakılırsa Yunan felsefesinde siyaset, etiği kapsar. Çünkü insan ancak
toplumsal bir varlık olarak ne yapması gerektiğini ortaya koyabilir. Bir diğer deyişle içinde
yaşanılan toplum ve devlet, eylemin ve insanın karakterini bize verir. Din ise bir disiplin
olmasa da eylemlerin kaynağını ve kutsallığını belirlediği için önemlidir. En azından etik
açısından önemli olan noktaların başında bu gelir.
Dikkat edersek ontoloji ile epistemoloji arasındakine benzer olarak etik ile siyaset
arasında da doğal bir ilişki vardır. Bunlardan birini anlamak için diğerini anlamak gerektiğini
rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette bunlar ayrı disiplinlerdir. Ama bu disiplinlerin ayrılıkları
belirli bir sorunun anlaşılması için gerekli olan, kullanılması gereken bir yöntem ya da
aşılması gereken bir sorunla ilgilidir. Bunun için varlık bir ontoloji konusu iken buna ilişkin
soruların imkânı ve cevapların geçerliliği epistemolojinin konusudur. “Nasıl eylemde
bulunmalıyız?” bir etik sorusuyken bu eylemin imkân alanı olan toplum da bir siyaset
sorunudur.
Son olarak bu bölümde ayrı bir başlık olarak geriye kalan önemli bir disiplin olan
mantığa değinmemiz gerekir. Mantığı düşünme işi olarak tanımlamak yeterli gelmeyebilir.
Soru sormak yukarıda ifade edildiği üzere temel bir öneme haizdir. Buna karşın mantık, soru
biçiminde düşünmeyle ilgilenmez. Bunun için mantığı felsefenin en azından çıkış noktası ya
da kaynağı olarak görmek doğru olmaz. Mantık yargı biçimlerini belirler. Nasıl var olanları
sınıflara ayırma ontolojinin işiyse mantık da sınıflara ayırmanın altındaki düşünmeyi doğru
kılmaya çalışır. Bunun için mantık hem varlık alanı olarak ontolojiye hem de sınıflara
ayırmanın bilgiyle ilgili olması açısından epistemolojiye bağlıdır. Mantık, bu anlamıyla temel
disiplinler olarak görülecek iki alanın denetlemesini yapmaktadır. İleride göstereceğimiz gibi
mantık temelde filozofların silahı olmuştur. Silah ifadesini kullanmamızın nedeni mantığın
diğer alanlara mesela kelam, sosyoloji, psikoloji gibi alanlara karşı üstünlüğünü mantık
ilminin kendisine ait olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. İleride farklı disiplinlerde de
olsa göreceğimiz gibi mantığa duyulan bu güven giderek felsefenin kendisine dönen bir silah
hâline gelmesine yol açmıştır.
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Uygulamalar
Felsefenin bir etkinlik olarak anlaşılması yani teorik olarak görülen bir disiplinin
pratik bir etkinlik olarak anlaşılması kolay gelmeyebilir. Bunun için Platon’un
Diyaloglarından bazılarını okumanın faydası olabilir. Örnek vermek gerekirse “Menon”
diyalogu gibi.
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Uygulama Soruları
Erdemin ne olduğunu kendi kendinize sorarak; diyaloga geçerek cevaplamayı deneyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Temel disiplinlerin temel olma niteliği nedir? Ontoloji kavramı bize bu temel olanın
nasıl sağlanacağına ilişkin genel hatları vermesi açısından ama sadece bir örnek olarak ele
alındı. Bunun yanında diğer temel disiplinlerin ontolojiyle ilişkisine değinildi. Dikkat
edilmesi gereken nokta; ontoloji, diğer disiplinleri içerdiğinde felsefe bir sistem olarak
karşımıza çıkarken epistemolojinin ontolojinin yerine geçmesiyle bu sistemin sekteye
uğramasıdır. Bu durumda Antik Dönem’de felsefenin bir bütünlük hâlinde olmasına karşın
Modern Dönem’de aynı bütünlüğün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Felsefenin bir
bütünlük olması bir idealdir. Bunun yanında varlık bilgisi ve hatta bilgi, bütünlüğün kendisini
talep eden bir yapıdadır. Felsefe bilimlerden aldığı bilgiyi bunun için kullanarak sisteme ve
dünya görüşü denilen bütünlüğe dönüştürür. Bunun bir diğer ve daha popüler adı zihniyettir.
İnsan varlığın sadece görünüşünü değil kaynağını, kaynağını bilmeye çalışırken kendi
bilgisinin imkânlarını sorgulamaya dönüştürür. Bunun yanında iyinin ne olduğu ve varlığın
iyiyle nasıl alakalı olduğunu anlamaya çalıştığında da yapılan teorik bilme bir anda pratik
yani ahlaki bir kimlik kazanır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin temel disiplinlerinden değildir?

a)

Ontoloji

b)

Epistemoloji

c)

Etik

d)

Antropoloji

e)

Siyaset

2)

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin merkezinde olan disiplindir?

a)

Etik

b)

Ontoloji

c)

Epistemoloji

d)

Siyaset

e)

Estetik

3)

Aşağıdakilerden hangisi bir disiplin olarak felsefeyi tanımlayabilir?

a)

Teorik bir disiplindir.

b)

Değer kavramının üstünde duran bir disiplindir.

c)

Felsefe anlamlandırma etkinliğidir.

d)

Felsefe retoriğin kullanıldığı bir disiplindir.

e)

Felsefe varlık bilimidir.

4)

Ontolojinin temel sorunları nelerdir?

5)

Ontoloji ile ilk nedenler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

6)

Ontoloji ile doğa arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

7)

Ontoloji ile değişim kavramı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) c
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2. ONTOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde disiplinlerin merkezinde olan ontolojinin anlamı, ontolojik sorun ve
kavramlarla felsefenin inşası konuları öğrenilecektir.

15

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ontoloji ne anlama gelmektedir?

2)

Ontoloji anlamanın yanında anlamlandırma mıdır aynı zamanda?

3)

Ontolojinin hangi kavramları felsefede inşa görevi de üstlenirler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ontoloji

Ontolojinin felsefenin
merkezinde yer almasında
metafizik ve teolojinin
önemi

Onto kelimesinin anlamı
üzerine yapılacak etimolojik
araştırma ve tartışmaların
faydası olacaktır.

Ontolojinin analizi

Ontolojinin temel
kavramlarının analizi

Ontolojinin temel kavramları
ile ilgili literatür taraması
faydalı olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Metafizik



Teoloji



Değişim
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Giriş
Ontoloji neden temel disiplindir? Felsefenin inşasında ortaya çıkan ve temel disiplin
adını almaya hak kazanan ontolojiyi Antik Yunan’daki düşünce tarzıyla incelemek bize
oldukça yardımcı olacaktır. Bilimin de aslında bir arayış olduğunu özellike bu dönemdeki
bakış açısında göstermeye çalışacağız.
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2.1. Disiplinlerin Merkezinde Olan Ontolojinin Anlamı
Etik, epistemoloji ve siyasete paralel olarak değerlendirilmesi gereken ontoloji bu
disiplinlerin bir bütün hâlinde işlenmesini talep eder. Bunlardan bir tanesinin eksik olması
ontolojinin bütünlüğünü zedelediği gibi felsefenin de bir sistem anlamında bütünlüğünü
zedeler. Ayrıca bunların birbirleriyle de ilişkisinin sağlam olması gerekmektedir. Dünyanın
başlangıcı ile ruhumuzun nereden geldiği soruları Tanrı’nın olması yani O’nun
yaratmasıyla ilgilidir. Tanrı kavramı bu açıdan bakıldığında ontolojinin merkezinde yer alan
bir kavram olduğunda teoloji de ontolojinin merkezini oluşturur. Aristoteles’in Metafizik
kitabından yapacağımız bir alıntı bu hususu daha iyi anlamamızı sağlayabilir:
“Her varlık, madde ve kuvveyi kendisinde bulunduran somut bireyden, Sokrates veya
Kallias’tan, kuvvenin belirsizliğinin tersine, mutlak anlamda gerçek olan tek varlık ve
aşkınlığında- ki bu aşkınlık, öte yandan, onun şeylere içkin bir eylemini kesinlikle dışarıda
bırakmamaktadır- bu dünyadaki bütün varlıkların kaynağı ve ereği olan salt tanrısal fiile kadar
yükselen formlar zinciri ve hiyerarşisinde kendi sabit yerine sahiptir. Tanrı’yı bilmek, bütün
özel tözlerin bilmektir. Çünkü şeyler, ancak formları ile vardırlar ve ancak onlarla
kavranabilirler ve yine çünkü formlar, Tanrı’ya tabidirler ve kendileri için en yüksek iyi olan
şeye yönelir gibi Tanrı’ya yönelirler. Tanrı’nın ezelî, ebedî oluşuna ve akılsala olan az veya
çok bağlılıkları, onların kendi varlık derecelerini tayin eder. O hâlde konusu varlık olduğu ve
mutlak anlamda varlık, varlık olmak bakımından varlıkta mutlak zihin, Tanrı olduğu için
metafizik, teolojidir.”2
Şu hâlde 17. yüzyılda ortaya çıkan ontoloji, kökeninde metafizik olarak telakki
edilmekteydi. Anlaşılacağı üzere gerek dünyanın gerekse insan ruhunun kaynağı nedir, neye
dayanır sorularını sorduğumuzda vereceğimiz cevap bizi Tanrı’ya dayandırmaktadır. Nitekim
Orta Çağ İslam felsefesi Tanrı’yı zorunlu varlık, Tanrı haricinde diğer varlıkları da
mümkün varlık olarak belirleyerek Tanrı kavramının gerekliliğini göstermiştir. Burada
sorulması gereken soru şu olabilir: Tanrı kavramı, merkezî rolünden çıkarsa o zaman sistem
çöker mi? Sistemin çöktüğünü Modern Dönem’de gördük. Modern Dönem’de olan, Tanrı
kavramının kullanılmasına rağmen merkezî olmaktan çıkmasıyla beraber sistemin temelinin
yani metafiziğin çökmeye başlamasıdır. Burada aslında açıklamalarını ileride yapacağımız
önemli olan iki hususu belirtmek gereklidir: Öncelikle Leibniz’in metafizik yerine ontolojiyi
öne sürmesi yani varlık bilimi olarak metafiziği tekrar canlandırmak istemesi metafiziğin bir
sistem olarak bütünlüğünü kaybetmeye başlamasıyla ilgilidir. İkinci olarak Leibniz’in
metafiziği yeni bir adla kurtarma çabasına paralel olarak başka bir deneme de Alman filozof
Kant tarafından yapılacaktır. Kant, metafiziğin teorik açıdan (yani Tanrı gibi bir kavramın)
bilinmesi yerine ahlak metafiziğini önerir. Bu filozofa göre ahlak metafiziği; Tanrı’yı bilmek
yerine Tanrı’nın ahlaki anlamda bana ne katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktır. Ama
bundan daha önemlisi ahlak metafiziğinin bu yeni mecrasının artık Tanrı’yı değil de insanı
merkeze almanın doğal bir sonucu olmasıdır. Bunların felsefeyi nasıl bir mecraya soktuğunu
daha ileride göreceğimizden şimdilik bu belirtilen hususları akılda tutmakla yetineceğiz.

2
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Yukarıda ontolojinin merkezinde metafiziğin yer aldığından bahsetmiştik. Metafizik
teriminin bir diğer kullanım şekli aslında onun ortaya çıkışını ifade etmektedir: Metafizik
adlandırması Aristoteles’in derslerini not alan öğrencileri tarafından fizik derslerinden sonra
anlatılan ders olması nedeniyle konulmuştur. Çünkü Yunanca meta kelimesi sonra anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla metafizik; fizikten sonrası yani doğa üzerine işlenen derslerden
sonrası şeklinde anlamlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra daha teknik olan ve bu yüzden
anlaşılması için daha fazla dikkat edilmesi gereken diğer husus varlık kelimesi ile ontoloji
arasındaki ilişki ile ilgilidir. Burada önemli bir Türk mütefekkir olan Hilmi Ziya Ülken’in
Varlık ve Oluş adlı kitabından bir kısmı aktarmak faydalı olacaktır:
“Varlık kelimesini Yunaca on, Latince esse, Fransızca etre, İngilizce being, Almanca
sein fiillerinin karşılığı olarak kullanıyoruz. Fakat bu kelimeler aynı zamanda hem fiil hem
isim olarak kullanıldığı hâlde Türkçede “varlık” yalnızca bir isimdir ve bu kelimenin asıl
ifade edeceği fiil Arapça, Türkçe, Rusça gibi bir kısım dillerde yoktur. Arapça isim
cümlesinde var olmayı veya “dır”ı ayrı bir kelime ile gösteremeyiz…”3
Buradan da anlaşılacağı üzere varlık dediğimiz olmak ile varlık arasında, Yunanca
başta olmak üzere, yukarıda bahsi geçen dillerde ayrım biraz daha zordur. En azından bizde
olduğu üzere var olan ile varlık arasındaki kadar fark bulunmaz. Burada temel disiplinler
olarak felsefenin mesela fizik bilimini neden yeni bir disiplin ya da bilim hâline getirdiğini de
açıklamak için önemli bilimlerin tasnifini yapan ve diğer bilimlerin tasnifine ilişkin yöntemi
de belirleyen Aristoteles’e biraz daha yaklaşalım:
“Tek tek şeyleri ele alıp incelemek, öteden beri pozitif tanımlı felsefenin meselesi
olmamıştır. Zira felsefe, temelde ilkin Sokrates’te gördüğümüz üzere bir kavram
araştırmasıdır. Kavramların başında da her şeyimizle dönüp dolaşıp kendisine dayandığımız
varlık (Tanrı) gelir. Nitekim Aristoteles’in indinde de felsefenin asli işi, kendi başlarına birer
araz olma durumundaki tek tek şeyleri incelemektir.” Demek ki bu tek tek şeyleri yahut var
olanları felsefe değil geleneksel olarak onun çatısı altında yer alan ve belirli bir varlık alanını
kendilerine konu kılan bilimler araştırır.
Aristoteles fiziği şöyle tanımlar: “Fizik, var olanları, şeyleri varlık olarak ele almaz
ama bunların hareketleri bakımından arazları ile ilkelerini ele alır. Hâlbuki ilk felsefe daha
önce de işaret ettiğimiz üzere şeyleri ve var olanları taşıyan varlık tabanını (hüpekeimenon)
araştırır.”4
Dikkat edilirse Aristoteles ağırlıklı tanımlamalardan hareket ediyoruz. Bu durum,
metafiziğin ya da felsefenin meselelerinin sadece Aristoteles tarafından tartışıldığı ya da onun
bu sorunları ortaya koyduğu anlamına gelmez. Aristoteles’in hocası Eflatun, birçok anlamda
öğrencisine rehberlik etmiştir. Bu konuların ortaya koyulmasında belki de öğrencisinden daha
önde bile kabul edilebilir. Buna karşın Aristoteles’in meseleleri ele alışı tanımlama ve
belirlenmeyle olduğundan meseleleri sistemli bir şekilde gösterme konusunda hocasından
daha başarılı olmuştur. Bunun için felsefenin bu konuları Aristoteles öncesinde de filozofların
3
4

Hilmi Ziya Ülken, Varlık ve Oluş, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1968, s.104.
Teoman Duralı, Felsefe-Bilime Giriş, Çantay Kitabevi, s.86.
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gündemini meşgul ederken felsefe, Aristoteles’in elinde dallara ayrılmış ve belirlenmiş bir üst
bilim hâline gelir.
Yukarıdaki varlık konusuna eklememiz gereken önemli bir husus vardır. Aristoteles
için varlık olarak çevirdiğimiz kelimenin karşılığı, bu filozofun eserlerini incelediğimizde var
olan şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Varlık hocası Eflatun’da tümel olarak düşünülürken
Aristoteles’te bireysel olandır. Bu da varlığın her bir canlı olarak var olan şeklinde
anlaşılmasını şart koşar.

2.2. Ontolojik Sorun ve Kavramlarla Felsefenin İnşası
Yukarıda yaptığımız alıntıdan hareketle temel sorunlara geçmeyi denemeliyiz. Olmak
dediğimiz kelime üzerinde düşündüğümüzde yani bu kelimenin ifade ettiği anlamı kavramaya
çalıştığımızda iki temel soruyu sormamız gerektiğini fark ederiz: Niçin ve nasıl? Yunan
düşüncesi bu soruları şu iki kavram bağlamında açıklamaya çalışmıştır: Değişim ve hareket.
Bu olmanın iki anlamıyla ilgilidir. İnsan gibi varlıkların sonradan olmasıyla yani meydana
gelmesi ya da doğmasıyla hiçbir zaman varlığa gelmeyen ama hep olan yani doğmayan bir
varlığın olması arasında fark vardır. Aradaki bu ayrım aslında değişimle ilgilidir. Doğan kişi,
değişmeye mahkûmdur ve bu mahkûm olmayı ölümle sonuçlandırmak zorunda kalacaktır. Bu
konuda Aneksimandros’un bu sözünü ontolojinin önemli düşüncelerinden bir tanesi olduğu
için zikretmekte fayda vardır: “Her nesneye ve her bir varlığa zaman, belli bir yaşama ölçüsü
ayırmıştır, sonra o çekilip gidecektir. Gelen haksızlığının yani hükmetme dileğinin cezasını
ödetecektir. Başlı başına var olma dileği, ben isteği de yine kendinin yok olmasına yol açar.”5
Değişim denildiğinde akla gelen doğaydı. Doğa denildiğinde düşünülmesi gereken
yeryüzüydü. Ama bu doğanın dayandığı nokta ise gökyüzüydü. Nitekim yeryüzü ve gökyüzü
birlikteliği filozofların açıklamalarıyla bütünlüğe kavuştuğunda kozmos olarak yani bir düzen
olarak adlandırılmaya başlanacaktır.
Varlığın varlık olmak bakımından gözlemlenebilir bilgisi bizi bu anlamda doğadaki
değişimin nedenlerini belirlemeye götürür. Aslına bakılırsa Yunancadan gelen phusis
kelimesinin karşılığı olarak dilimizde doğa kelimesini kullanıyoruz. Bu Yunancadan değil de
Latince naturadan olan bir çevirmedir. Antik Yunanlı için phusis kelimesinin birçok anlamı
vardır. Bunlardan belli başlılarının hareket, değişim, gelişim, meydana gelişi olduğunu
düşünebiliriz.
Hareket etmek, modern fizikte olduğu üzere kendi içinde işleyen bir yapıda değildir.
Bunun için hareket denildiğinde doğanın ve doğanın içinde bulunan canlıların hareketleri
anlaşılmalıdır. Doğayı hareket içinde değerlendirdiğimizde, hareketin türevleri olarak
değişim ve gelişim gibi kavramların nasıl olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Daha
sonra doğadaki değişimin ardında olanın ne olduğunun belirlenmesine geçilmiştir ki bu da
niçin sorusuyla oldukça alakalıdır. Değişimin sebebi olan nasıl sorusu ile bu sebebin sebebi
yani manası, anlamı olan niçin sorusu oldukça önemlidir. Anlaşılacağı üzere nasıl ve
sonrasındaki niçin soruları bizi değişimin yani fiziğin ardındaki değişmeyen olarak metafiziğe
WalterKranz, Antik Felsefe, çev. Suat Baydur, Sosyal Yayınlar, 1994, s.31.
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(meta: öte, sonra anlamlarına gelmektedir) götürür. Bu anlamda felsefi düşünüşün ontolojiye
nasıl kaydığını görebiliriz.
Bunun yanında doğa üzerine yapılan gözlemlerin bilgi olması için uygun bir biçimde
düşünmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu nedenle ontoloji, doğru düşünmenin kuralları
olarak mantığın da kurulmasına sebep olmuştur. Ama bu felsefi disiplin özellikle ileride daha
detaylı olarak işleyeceğimiz mantığın kurucusu olan Aristoteles’i bekleyecektir. Şu hâlde
ontolojinin aslında felsefi disiplinlerin başında yer aldığını çünkü metafizik ve mantık gibi
çok önemli iki disiplini felsefenin içine soktuğunu hatta bunlarla felsefeye kimlik
kazandırdığını söylemek yanlış olmaz.
Aşağıda özellikle Aristoteles’in elinde bunun nasıl bir bilim hâline geldiğini daha
detaylı bir biçimde göreceğimiz zaman sorunlardan bahsedeceğiz. Ama yine de burada
ontolojinin temel sorunlarından bazılarına değinmek gerekir.
Var olanın var olmak bakımından bilgisinin ortaya konulması, değişen doğanın
ardındaki değişmeyenin ne olduğunun belirlenmesine götürür. Bunun Aristoteles tarafından
ilk felsefe olarak tanımlanması aslında bize bir fikir vermektedir. Bu anlamda değişmeyen
aslında ilk olandır (İlke kelimesi de buradan gelir) ve ilk olan, var olmaklığını yalnızca
kendisinden alan ama doğadaki ve evrendeki bütün her şeyin ondan varlık almakla olmaya
başladığı temel bir yer işgal eder. Ontolojinin ilk varlığın ne olduğuyla ilgili soruları bizi
teolojiye götürür. Burada dikkat etmemiz gereken husus, teolojinin temel bir bilim olsa da
onun bizatihi kendisinin incelemeye kapalı olmasıdır. Çünkü Teo yani Tanrı, doğrudan
bilinmeye ve dolayısıyla bilgi konusu olmaya imkân tanımaz. Tanrı’nın özünü ve nasıl
olduğunu konu edinme imkânımız yoktur. Yapılacak olan şey ise Tanrı’dan değil de onun
yarattıklarından ya da yaptıklarından hareketle anlamlandırmaktır. Bu durum, felsefede teoloji
ya da Tanrı’nın merkezî rolüne rağmen kullanıma uygun değildir. Zorunlu olarak Tanrı’ya
dayalı olma düşüncesi, teolojide olduğu üzere, O’ndan değil O’nun elinden çıkan doğadan
bahsedilmesi anlamına gelmektedir. Nitekim bütün Yunan felsefesi ve haddizatında
Aristoteles’in felsefesi teolojiden ziyade teleolojiktir.6
Ontolojinin yani varlık bilgisinin ilk ile ilgili olması başka bir açıdan bize bir yol
açmıştır. Varlığın ilk hâli onun neden meydana geldiğini belirtmesi açısından değerlendirilmiş
ve bu anlamda varlığın ilk hâli aynı zamanda varlığın ilkesi olarak kabul edilmiştir. Daha
sonra göreceğimiz gibi Aristoteles tarafından varlığın ilk hâlinin ne olduğunu
antropomorfik 7 bir biçimde olsa da belirlemeye çalışan ilk filozoflar, Homeros ve
Hesiodos’tur. Buna karşın onları bugün kullandığımız anlamıyla felsefe yapan yani varlığı
varlık olmak bakımından inceleyen kişiler saymadığımızı belirtelim. Yine de varlığın
kaynağına ilişkin olarak yapılan bu ilk belirlenimlerin de daha sonra Aristoteles’in elinde
ulaşacağı olgun hâlin ilk adımları olarak görmek gerekir. Şu hâlde bu iki kişiyi filozof olarak
saysak ve hatta onlarla felsefeyi başlatsak dahi onlarla kemale erdiğini söylemek uygun
değildir.
Telos amaç, gaye anlamlarına gelmektedir. Teleoloji de gayebilim olarak çevrilebilir. Teoloji ise Tanrıbilim
anlamına gelmektedir.
7
İnsanbiçimci.
6
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Varlığı varlık olmak bakımından incelemenin daha olgun ya da ikincil adımlarını atan
kişiler Miletos ya da İyonya Okulu’nun da kurucuları olan Tales, Aneksimendros,
Aneksimenes’tir. Bunlar Aristoteles için arkeyi8 araştıran kişilerdir. Arke; değişen doğanın
ardındaki asıl maddedir ve asıl olan kalıcıdır. Bir diğer deyişle bu aslolan maddenin oranları,
yoğunlukları ve biçimleri değişmekte ama madde hep aynı madde olarak kalmaya devam
etmektedir. Bunun için İyonya filozoflarının düşüncesinde madde 9 , tanrısal bir yapıdaydı.
Buradaki “tanrısal” ifadesi bir nitelendirmedir. Dolayısıyla bildiğimiz anlamda bir Tanrı’ya
işaret etmekten ziyade Tanrı’yı etkin olan, değişmeyen ama değiştiren anlamlarında ele
almalıyız.
Özellikle ileride Eflatun ile Aristoteles’i işlediğimizde göreceğimiz gibi maddi,
değişen doğanın ardında değişmeyenin de maddi olandan çıkarılarak manevi olana
kaydırılması söz konusu olacaktır. Bir diğer deyişle ilke maddenin değişimi üzerine olsa da
maddenin dışında bir yerde aranacaktır. Böylece su ya da hava arke olmayacaktır. Bunlar
temel madde yani unsur element olarak kalabilirler ama bunlar değişime uğrayanlardır;
değişime sebep olanlar değildirler. Nitekim gerek Eflatun’da gerekse Aristoteles’te hava, su,
toprak, ateş dört ana unsur olarak kabul edilecektir. Ama bunlar maddenin formu olmadıkları
için var olanın ne olduğuna ilişkin olarak yeterli bir tanımda bulunmamızı sağlamazlar.
Değişmeyenin ne olduğunun belirlenmesi ve buna ilişkin bilginin oluşması ontolojik
bakışı gerekli kılar. Bu bakış açısı görünenlerin değerlendirmeye tabi tutularak gerçeklik adı
altında anlamlı hâle sokulmasını ifade eder. Bir diğer deyişle ontoloji denilen disiplin,
gerçekliğe ilişkin arayışa yönelik soru ve cevapları içerir. Bu anlamda söz konusu arayışı
hakikatin arayışı olarak adlandırabilir ve filozofu da bu arayışın öznesi olarak
tanımlayabiliriz. İşte philasophos yani filozof denilen kişinin ontolojiyle olan yakın ilişkisi de
böylece açığa çıkmış olmaktadır.
Bundan sonraki felsefi disiplin olarak işleyeceğimiz epistemolojinin de yani bilgi
öğretisinin neden ontolojiyle iç içe olduğu sanıyoruz ki burada açık hâle gelmektedir. Çünkü
Varlığın ne olduğu sorusu var olanın var olmak bakımından ne olduğunun
belirlenmesinin bilgi olarak karşımıza çıkmasıdır. Dolayısıyla ontolojinin varlığı
tanımlama sorusu ontolojiye ait olduğu kadar onun bilinmesi sorunu da epistemolojiye aittir.
Ontolojinin gerçeklik arayışında, değişenin ardındaki değişmeyenin aranmasının
belirleyici olduğunu söylemiştik. Buradan çıkarmamız gereken önemli bir husus, ontoloji
denilen disiplinin değişmeyeni ararken dahi değişeni terk etmek istemediğidir. Ontoloji ile
uğraşan Antik Dönem’de Grek dünyası, değişimin de ancak değişmeyene göre
anlamlandırılabileceğine inanmıştır. Bunun için yukarıda bahsettiğimiz üzere yeryüzü
değişimin yani oluş ve bozuluşun alanı iken gökyüzü sabitliğin kalıcılığın alanıdır. Ama
yeryüzünün değişimi gökyüzüne bağlıdır. Mesela astronomi ve astroloji denilen bilimler,
Arke kaynak, başlangıç ve hatta ilke anlamına gelir. Aristoteles bu adlandırmayı yapmıştır yoksa bu filozoflar
yaptıkları işi arkeyi aramak olarak belirlememişlerdir.
9
Madde: Hyle kelimesinin karşılığıdır. Hyle ile soma’yı yani bedeni karıştırmamak gereklidir. Hyle aslında
yunan günlük dilinde kereste anlamına gelmektedir ki buradan onun şekil almamış ama şekil almaya hazır,
müsait bir yapısı olduğunu çıkartabiliriz.
8
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bugün sanıldığının aksine gelecekten haber vermeyle ilgilenen bir kâhinlik işi değildir.
Yıldızların aynı olmaları ve aynı biçimde hareket etmeleri, onların kutsallıklarının bir
göstergesi olmuştur. Bu kutsallık ise yeryüzü denilen dünyanın onlar tarafından belirlendiği
şekilde hiyerarşik bir anlamlandırmaya dönüşmüştür. İşte kozmos hem yeryüzünü hem
gökyüzünü kapsayan bir düzene işaret etmekteydi.
Metafizik teriminin Aristoteles’in derslerini not alan öğrencileri tarafından fizik
derslerinden sonra anlatılan ders mahiyetinde verildiğini söylemiştik. Dolayısıyla metafizik
olarak ontoloji fizikle yani değişimle ilgilenir. Burada daha çok vurgulanmak istenen, fiziğin
anlamlandırılması için fizik ötesine bakılması gerektiği ama buna karşın fiziğin de ilk planda
ne olduğunun bilinmesi gerektiğidir.
Ontolojinin temel kavramları zaman ve mekân olmuştur. Zaman hareketin ölçüsüdür.
Gerek zaman gerekse mekân değişime ilişkin olarak karşımıza çıkan kavramlardır. Değişim
bir şeyin değişmesine ilişkin olmak zorundadır. Bu bir şeyden bahsettiğimizde ise değişime
gelişim adını veririz. Gelişimin zaman bakımından ifadesi de bizi süreç tanımına götürür.
Bunun için zaman geçmeden bir şeyin değişmesinin mümkün olmadığını kabul ederiz.
Şu hâlde ontolojinin ne olduğu üzerine bir değerlendirmede zaman ve mekânın
anlamlandırılması oldukça önemlidir. Örnek vermek gerekirse ontolojiyle doğrudan alakalı
olan yani ontolojik bir anlama sahip olan ilk maddi neden olan arke, değişim, var oluş, yok
oluş, meydana gelme ya da yok olma, imkân ile imkânsız kelimeleri aslında zaman ve
mekânla ilgili olmanın ötesinde bunlara ait olan kavramlardır. Bu nedenle ontoloji; konusunu,
Aristoteles tarafından kategoriler olarak adlandırılan, gerçekliğin yapısına ve doğasına ilişkin
olan değişme, zaman ve mekân gibi kavramlar çerçevesinde kapsayıcı bir tarzda açıklayan bir
disiplindir. Burada belki doğrudan Aristoteles’ten yardım almalıyız:
“Bazı şeyler sadece bilfiil, bazı şeyler sadece bilkuvve, bazı şeyler ise hem bilfiil hem
bilkuvve olarak vardırlar. Bu gerek töz gerek nicelik gerekse diğer kategoriler için geçerlidir.
Sonra şeylerin dışında hareket yoktur. Çünkü değişme daima varlık kategorilerine göre
gerçekleşir ve belli bir kategoriye girmeyen, onların üzerinde olan bir cins yoktur. Nihayet bu
kategorilerden her biri bütün öznelerde iki tarzda gerçekleşir. Örneğin; töz söz konusu
olduğunda onun formu ve yoksunluğu vardır. Nitelikle ilgili olarak o, siyah ve beyaz;
nicelikle ilgili olarak tam olan ve eksik olan, nihayet yer değiştirme hareketinde yukarı ve
aşağı, hafif ve ağırdır. O hâlde ne kadar varlık türü varsa o kadar hareket ve değişme türü
vardır. Her varlık cinsinde bilkuvve olanla bilfiil olan arasında bir ayrım olduğu için ben
bilkuvve olanın bilkuvve olmak bakımından fiiline hareket adını veriyorum.”
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Uygulamalar
Karl Jaspers’in Felsefe Nedir adlı kitabı okunabilir.
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Uygulama Soruları
Hayat felsefenizde temel olan kavramların bir eleştirisini yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde disiplinlerin merkezinde olan ontolojinin anlamı, ontolojik sorun ve
kavramlarla felsefenin inşası konuları öğrenilmiştir
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Bölüm Soruları
1)

Ontolojinin Antik Dönem’deki adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Retorik

b)

Siyaset

c)

Trajedi

d)

Metafizik

e)

Varlık bilimi

2)

Aşağıdakilerden hangisi ontolojinin temel kavramlarından değildir?

a)

Tanrı

b)

Devlet

c)

Değişim

d)

Doğa

e)

Varlık

3)
Aristoteles’in kendisinden önceki filozoflardan temel farkı aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
a)

Onların ortaya koyamadıklarını fark etmiştir.

b)

Bütün felsefe kavramlarını o belirlemiştir.

c)

Doğadaki değişim sorununa ilk o yönelmiştir.

d)

Bir sistem kuracak şekilde felsefesini inşa etmiştir.

e)

Mantık disiplinini kurmuştur.

4)

Felsefeye kimlik kazandıran disiplin olan ontoloji bunu nasıl yapmaktadır?

5)

İlke kelimesi ile felsefe arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

6)

Teoloji ile teleoloji arasındaki farkı açıklayınız.

7)

Aristoteles’in felsefesi teolojik midir yoksa teleolojik mi?

8)

Ontoloji ile epistemoloji arasındaki fark nedir?
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9)

Kozmos kavramının ilişkili olduğu diğer kavramlar nelerdir?

10)

Aristetoteles’in bilkuvve kavramını açıklayınız.

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) d
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3. ONTOLOJİNİN İLK FİLOZOFLARDA GÖRÜLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, ontolojinin ilk filozoflarda işlenişi ve değişenin değişmeyeni yerine
değişmeyenin değişimi konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
etmişlerdir?
3)

İlk filozofların temel özellikleri nelerdir?
İlk filozoflar kendilerini nasıl kendilerinden önce gelen düşünürlerden ayırt

Değişim kavramı hangi filozofun farklı düşüncesine yol açmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ontoloji tarihi

Ontolojin gelişiminin ilk
safhası olarak ilk filozoflar

Felsefe tarihi üzerine metin
okuması yapılmalıdır.

Ontolojinin tarihsel gelişimi

Ontolojinin karşıt görüşlerle
büyümesi ve gelişmesi

Özellikle Parmenides ve
Herakleitos üzerine
tartışmaların faydası vardır.
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Anahtar Kavramlar


Değişim



Dualizm



Varlık

35

Giriş
İlk filozoflar doğa filozofu olarak Aristoteles tarafından tanımlanmıştır. Konularına
bakış açılarıyla bu filozoflar bugünün bilim anlayışına da yakın dururlar. Bunun yanında bu
filozofların varlığı doğanın işleyişi içinde anlama çabaları, ontolojinin gelişimine ilişkin
soruların daha net bir biçimde ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İlk filozoflardan sonra
Herakleitos felsefenin gündemine bugün dahi canlı olan sorunları yani değişimin nasıl olduğu
ve öte dünya sorununu bırakmıştır. Bunların anlaşılması felsefenin diğer disiplinlerine doğru
çıkışın da nasıl başladığını göstermek açısından faydalı olacaktır.
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3.1. Ontolojinin İlk Filozoflarda İşlenişi
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: Birinci bölümde belirtmeye
çalıştığımız gibi ontoloji, Tanrı’ya dayalı bir bilim yani teoloji olarak kimliğini bulmaya
başlayacaktır. Bu kimliğe metafizik adını ancak bu şekilde verebildiğini bizzat Aristoteles
ortaya koymuştur. Yalnız Tanrı dediğimizde mitolojideki Tanrı ile filozofların kafasındaki
Tanrı anlayışını ayırmalıyız. Bu ayrım, bugün kendimizin de dâhil olduğu Batı
medeniyetindeki Tanrı anlayışına yakın durmaktadır. Ama aynı olduğunu da söylemek uygun
olmaz. Tanrılar, Yunan kültüründe bir üstün kuvvet olsa da hayatın akışı içinde olan
varlıklardır. Bunun için sadece tek bir Tanrı’dan değil tanrısal olandan bahsetmek daha uygun
olacaktır. Filozofların insanların kutsal olarak gördükleri şeylere tanrısal olarak yaptıkları
nitelendirme, onları kutsal olmaktan çıkarmak yerine kutsallığı akılsallık yani belirli bir
nedene bağlı olarak açıklamakla ilgilidir. Bunun için filozoflar, doğayı açıklamak
istediklerinde Tanrılara, mitolojideki rollerinden farklı roller vermeye gerek duymuşlardır.
Giderek, tümüyle olmasa bile, bu arzu doğayı değil de Tanrı’nın kendisini doğru bir
biçimde anlamaya yönelmiştir. Aşağıda bu gelişimi göstermeye çalışacağız.
Sadece İyonya Okulu’nu ele alsaydık felsefe tarihi içerisinde bir değerlendirme
yapmış olurduk. Buna karşın İyonya ya da Miletos Okulu olarak bilinen filozofların görüşleri
arkenin aranması bağlamında önem kazanmıştır. Arke kavramını kullanan aslında
Aristoteles’tir. Aristoteles, bu arayışın yani ilk olanın ve değişmeyenin nesnesini arke olarak
belirlerken bunu yapan filozofların değişen doğanın anlamlandırılması için değişmeyeni
bulma çabasında olduklarını söyler. Değişmeyen ilke olarak arke, aslında hep aynı kalan
nitelikte olan bir maddi ilkedir. Bu ilkenin maddi olarak nitelendirilmesi, Aristoteles
tarafından tenkit edilse de onları kendisinden önceki mitolojik düşünceden ayıran
farklılıklarının özünü oluşturmaktadır. Artık doğayı tanrıların iradesine göre rastgele
açıklamak, maddi doğayı yine bir maddeye dayalı olarak belirlemeye çalışarak açıklamak
düşünmedeki bir aşamaya işaret eder. Bu aşama, tam olarak felsefenin ontolojik karakterli
olmasını sağlayacaktır.
Bu bölümün giriş paragrafında belirttiğimiz üzere arke, filozofların düşüncesinde
Tanrı olmasa bile tanrısal nitelikte olanı ifade etmekteydi. Yunanlı için Tanrı olağanüstü
durumlarda kullanılabilecek yardımcı ve aynı zamanda açıklayıcı bir nitelik gibiydi. Bunun
için Tanrı demek yerine tanrısal demek daha yerinde bile olabilirdi. Filozofların arkesi
doğanın başlangıcında olan maddeydi. Ama başlangıçta olan madde, başlangıçta olduğundan
diğer her şeyin başlaması için -yani doğa gibi- bir kaynak, ilke hâline gelir. İşte bu nedenle de
filozofların mitolojideki tanrıların yerine maddi olanı koyarken aslında onlara alternatif olarak
arkeyi düşündüklerini söyleyebiliriz.
İlkeyi maddi nitelikte olarak belirlemek yani Tales’in yaptığı gibi su ya da
Aneksimenes’in yaptığı gibi hava demenin anlamını biraz daha açıklamak gereklidir. Burada
Aristoteles daha sonra kendisinin de oldukça fazla işleyeceği yani arkeden töze geçiş olarak
değerlendirebileceğimiz bir bakış açısıyla bu filozofları değerlendirir. Bu bakış açısı, neden
onların ontolojinin içinde tutulması gerektiğine ilişkin bir fikir de vermektedir:
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“İlk filozofların çoğu her şeyin ilkeleri olarak yalnızca maddi yapıdaki ilkeleri göz
önüne almaktaydılar. Onlara göre her şeyin kendisinden meydana geldiği, kendisinden doğup
sonra yine kendisine döndüğü (burada töz varlığını korumakta yalnız özel biçimlerinde
değişmektedir) bir şey vardır. Öge olan, şeylerin ilkesi olan budur. Onlar bundan şu sonucu
çıkarabileceklerine inanmaktadırlar: Nasıl ki Sokrates güzelleştiği ve müzisyen olduğunda
onun mutlak anlamda meydana geldiğini ve bu özelliklerini kaybettiğinde de dayanağın, yani
Sokrates’in kendisinin varlığını sürdürmesinden ötürü ortadan kalktığını söylemezsek aynı
şekilde bu ilk doğanın her zaman varlığını sürdürmesinden dolayı gerçekte ne oluş ne de yok
oluş vardır. Sözünü ettiğimiz bu filozoflar, işte bu biçimde diğer varlıkların hiçbirinin ne
doğduğunu ne de yok olduğunu söylemektedirler: Çünkü ister tek ister çok olsun geri kalan
her şey kendisinden çıktığından sürekli olarak varlığını koruyan bir şeyin olması gerekir.”
Miletos Okulu’nun bu filozofları, doğayı algıda göründüğü biçimiyle anlamaya
çalışmışlardı. Ama böyle davranan sadece Miletos Okulu’nu temsil eden bu üç filozof
değildir. Örnek vermek gerekirse Empedokles, arke olarak dört unsuru birden öne sürmekle
hava, ateş, su ve toprakla sanki Miletos Okulu’nun hepsini kapsayacak şekilde bir teori
geliştirmişti. Bunun yanında Empedokles, bu ilk doğa filozoflarının yapmadığı bir durumu da
göz önünde bulundurmakla onlardan önemli bir biçimde ayrılacaktı.
Empedokles, bu dört unsurun madde olarak harekete kaynak teşkil edeceklerini ama
harekete geçmek için yani hareketin kendisi olacak ilkeyi teşkil edemeyeceklerini
düşünmüştü. Evet, hareket eden yani değişen, meydana gelen maddeydi ama onlara hareketin
kaynağı olacak, hareket ettirecek bir kuvvet yüklemek de doğru değildi. Empedokles dört
unsura bunun için sevgi ve nefreti ekledi. Yani bunları birbirleriyle birleştiren ve ayıran ilke
sevgi ve nefretti. Arkenin ilke olarak çevrildiğini söylemiştik. Dikkat edilirse buradaki ilke,
Miletos Okulu’nun maddi ilkesinin ötesine geçmektedir. Bu, hareket etmek için bir amaç
olması gerektiğine ilişkin ilk arayışı ifade etmesi açısından önemlidir.
Bu filozof, doğayı açıklamaya çalışırken mitolojide yer alan inanışları da korumak
ister. Daha doğrusu doğa açıklamasını dinî bir form içinde yapmak ister. Nitekim
“Empedokles, bütün şeylerin dört temel ilkesi veya kökünün her birini tanrı olarak görür ve
Zeus, Hera, Aidoneus ve Nestis diye adlandırır. Bu alegorik kişileştirme, onun
çoğulculuğunun, Demokritos’un tamamen niceliksel olan atomlar teorisinin aksine niteliksel
bir karaktere sahip olduğunu çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Empedokles’in
temel ilkeleri, ilahi güçlerin hayat veren soluğu ve özüyle doludur. Teogonik yaklaşım burada
rasyonel yaklaşımın alanını iştigal etmiştir. Buna karşılık bu süreçte, Hesiodos’un oluşturduğu
tanrılar şeceresi, fiziksel ilkelerin oluşturulmasına indirgenmiştir. Sadece dört temel unsurun
Zeus ve Hera ile Aidoneus ve Nestis diye eşleştirilmesi açısından eskiye uyulmaktadır.”10
Miletos Okulu’nun mensupları, maddeye dayalı olarak açıklamaları Tanrı’yı maddeye
indirgemek gibi bir yaklaşımı taşıyor muydu? Burada onları ateist olarak nitelendirmenin
doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yukarıda kısmen belirttiğimiz gibi Tanrısal olana
ilişkin kullanımlar Yunanlı için oldukça yaygın bir durumdu. Filozofların yaptığı daha çok
WernerJaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, çev. Güneş Ayas, İthaki, 2001, s.181.
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Tanrısal olanı doğaya dayalı olarak açıklamaktı. Bu tarz bir yaklaşımı indirgemecilik olarak
nitelendirmek yerine daha çok gerçek nedeninin ne olabileceği tarzında bir düşünmenin
sonucu olarak görmek daha doğru olabilir.

3.2. Değişenin Değişmeyeni
Herakleitos ve Trajik Olan

Yerine

Değişmeyenin

Değişimi:

Değişenin ardındaki değişmeyeni maddi olarak nitelendirmek İyonyalılara has bir
durumdu. Sonrasında gelen Empedokles ise hem İyonyalılara benzeyecek hem de onlardan
daha farklı olmak gerektiğini bize gösterecekti. Burada belki de Antik Yunan Felsefe Tarihi
içerisinde olmamızın ontolojiyle ne alakası olduğunu hatırlatarak Empedokles’in farklılığını
bir kez daha işlemekte fayda vardır. Varlık doğa içinde anlaşılmak isteniyorsa onun sadece
hangi maddeden oluştuğunu söylemek yeterli gelen bir husus olmaz. İyonyalıların yaptıkları
rasyonel neden arayışıydı. Bu arayışta varılan ilk durağın maddi olması, normal
karşılanabilirdi. Buna karşın doğa, sadece maddeden ibaret değildi. Doğa kelimesi, daha önce
açıkladığımız üzere meydana gelmeye, değişime ve gelişime karşılık gelmekteydi.
Empedokles, nedenin rasyonel hâle getirilmesi olarak İyonyalıların oluşturduğu çizgide
ilerleyince değişimin kaynağının hareketle de ilgisi olması gerektiğini düşünmüş olmalıdır.
Dolayısıyla önemli ölçüde üstünde durmamız gereken husus ontolojide nedenlerin rasyonel
bir biçimde işlenmesidir.
Empedokles’in aştığı İyonyalılarınsa aşamadığı Parmenides ve Herakletios’tur. Bir
tarih hatasına neden olmamak için tekrar vurgulamakta fayda vardır. Empedokles, Parmenides
ve Herakletios’tan sonra gelmiştir. Buna karşın o, ontolojinin tarihi içerisinde onlardan
geridedir ya da farklı olan bir aşamayı işgal eder. Bunun için bu filozofu şimdi
bahsedeceğimiz filozofların öncesine koyduk.
Doğadaki değişim, beni düşünmeye sevk etmekte, sanki insanın arayışa başlaması için
onun önünde akmaktadır. Bu anlamda Herakleitos’un “Kendi kendimi araştırdım”11 deyişini
düşünmemiz gerekir. Değişim oluştur. Oluş bir ateştir; logostur. Değişimin düşünmeye sevk
etmesi gayet doğaldır çünkü değişimi sevk eden logos da düşünmenin kendisidir. O hâlde
Herakleitos’un ateşle simgelediği bu oluş ve akışın karşısındaki insan, beni düşünmekten ve
düşünmesini bu akışla anlamlandırmak ve bu akışa uydurmaktan başka ne yapabilirdi ki?
Nitekim logos, kelime kökü itibarıyla konuşmak anlamına gelse de bu, doğanın konuştuğu,
insanın ise dinlediği bir konuşmadır.
İşte dinlediği ve boyun eğdiği için Herakleitos’ta görülen, bene ilişkin arayışın ahlaki
bir şekil almasıdır. Haddini bilme sofistin yani hikmet sahibinin philasophiaya, hikmet aşığına
dönüşmesidir. Aslında o ortaya çıkanın filozof denilen yeni bir ben olacağını görmüş ve
bunun bilgece bir şekilde yapılması gerektiğini düşünmüştü. Herakleitos, benin aslında
doğanın daha doğrusu logosun bir parçası olduğunu belirterek ilk filozofların yaptığı gibi ilk
olanı, aslolanı ve hep olanı benle irtibata sokmuştur. Bunun için logosun canlı olan sesine
11

Kranz, a.g.e., B101, s.65.
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kulak vermek gereklidir. Gerçekten de ilk filozofların maddelerinden daha farklıdır Logos.
Logos sanki metafizik beni ortaya çıkarmış bir insanla konuşmaktadır. Burada bilim adamı ya
da fizikçiden ziyade filozof duyuşunu görebiliriz. İlk filozoflar, doğanın ne olduğunu
söylemekteydiler. Ama burada ben doğanın ne olduğunu değil, doğa benin ne olduğunu
söylemektedir. Ya da ilk filozoflara bakıldığında ben, neyden olduğu söyleyebilir. Ama
Herakleitos’a baktığında ben ne olduğunu söyleyebilir. Buna karşın Herakleitos’un felsefesi
olağanca doğruluğun trajikliğini de beraberinde getirir. Bilgece bir yaşam, benin kendisini
mümkün olduğunca küçültmesidir. Logos sınırsızdır insan ise sınırlı. Böyle bir durumda ben
trajiktir. Nietzsche’nin dediği gibi bu Yunanların trajik çağıdır.
Logos düşünce, söz anlamına geldiğinde aslında insan beni ile doğa arasında adına
varlık diyeceğimiz ortak bir alan inşa eder. Asıl var olan logostur demek, kendimi ve doğayı
dışlamak anlamına gelmez. Daha ziyade, varlıkta benin arzuladığı kalıcı bir biçimin olduğuna
işaret eder. Bu varlık biçimini anlama ben için değişimin ve gelişimin olduğu bir ulaşmadır.
Islak olmaktan kuru olmaya geçiştir. Hakkıyla düşünme, düşünmeye yani logosa ortak
olmadır. Aslında onun karşıtı olarak felsefe tarihinde konumlandırılan Parmenides’in
düşünülür olanı yüceltmesi de benin düşünülür olana kendisini yakın bulup onu tercih etmesi
anlamına gelmektedir. Öyle ki bu ben, varlığın değişimine karşı çıkar ve değiştiğini iddia
eden çoğunluğu ölümlüler olarak yargılar.
Herakleitos için önemli olan değişimi aşmak değil onu kabul etmektir. Değişim bir
kaos değildir aksine uyumdur; adalettir. Herakleitos için harmonia insanın benine yapılmış bir
uyarıdır. Söz dinlemesi yani uyulması gerekeni söyler insana. Bunun için kendisini merkeze
almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyler. Evet, logos insanla konuşarak onu karşısına alır ama
bunu insanın kendisini merkeze alarak ben diye haykırmasını engellemek için yapar. Çünkü
Anaksimandros’un daha önce belirttiği gibi başlı başına var olma dileği, ben isteği de yine
kendinin yok olmasına yol açar.12

12

Kranz, a.g.e., s.31.
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Uygulamalar
İlk filozoflara ilişkin olarak metin okuması yapmak he ne kadar onların kalan metinleri
az olsa da önemlidir. Bunun için kaynakçada da geçen Walter Kranz’ın Antik Felsefe adlı
eseri okunabilir. Buna ek olarak yine kaynakçada yer alan Werner Jaeger’in İlk Filozoflarda
Tanrı Düşüncesi adlı eseri de okunabilir.
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Uygulama Soruları
Size göre maddenin arke olarak kullanımında nasıl bir açıklama biçimi vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk filozoflar, felsefe tarihinde insanın bazı temel arayışlarının rasyonel bir
incelemeden geçirilmesini ifade ederler. Gerek Homeros’un gerekse Hesiodos’un şiirle ifade
edilen doğa, öte dünya, hayat hakkında görüşleri vardı. Ama bunlar bir açıklama ve bundan
dolayı da bilimsel nitelikte değillerdi. Doğayı doğa içinde kalarak açıklama rasyonel
açıklamadır. Bilimin en önemli kavramı olan nedensellik, bu ilk filozoflarda karşımıza çıkar.
Buna karşın nedenler maddi olmakla sınırlandırılamaz.
Bunu ilk defa aşmayı deneyen Empedokles olmuştur. O, maddenin olmasını doğru
bulmuş ama yeterli görmemiştir. Bunun için bir bakıma çekme ve itme kuvveti olarak daha
sonra modern mekanik anlayışın kullanacağı kavramları neden olarak öne sürmüştür. Yalnız
burada dikkat etmemiz gereken nokta, Empedokles’in bunu modern anlamda yapmadığıdır.
Nasıl ilk filozoflar için maddesel olan bir şey aynı zamanda tanrısal olabiliyorsa Empedokles
için de tanrısal olan sevgi ve nefret, maddelerin hareket etmelerini sağlıyordu.
Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus vardır. Felsefe ve bilimler eleştiriyle
ilerler. Bir filozofun diğerini eleştirmesi, ondaki doğa açıklamasının daha iyi yapılacağına
ilişkin bir iddiayı da taşımak zorundadır.
Daha sonra gelen iki filozofta felsefenin eleştirelliğinin ötesine geçilir. Bazı konularda
eleştirmek belirli bir tarafı tutmak anlamına gelebilir. Parmenides değişimin olmadığını akıl
penceresinden baktığında gördüğünü söylerken karşıtı olan Herakleitos değişimin olduğunu
ve hatta olması gerektiğini yine akıl penceresinden baktığında söyler. Bu, insanın olayları
farklı değerlendirme arzusunun yanında kimi zaman da metafizik konuların mutlak cevabının
olmadığı anlamına gelir.
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Bölüm Soruları
1)
Antik Yunan’da filozoflar, Tanrı’nın ele alınmasında nasıl bir dönüşüm
geçirmişlerdir?
a)

Mitolojideki tanrıları anlamak istemişlerdir.

b)

Tek Tanrı inancını açıklamak istemişlerdir.

c)
Doğanın
kaymışlardır.

amacının

anlaşılmasından

Tanrı’nın

amacının

anlaşılmasına

d)

Doğanın, dinde olduğu üzere, yaratıcısı olarak Tanrı’yı anlamak istemişlerdir.

e)

Mitolojideki tanrıları rasyonelleştirmişlerdir.

2)

İyonya Okulu’nun bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Miletos Okulu

b)

Kinik Okul

c)

Pisagor Okulu

d)

Atina Okulu

e)

Öyle bir okul yoktur.

3)
Mitolojideki tanrılar yerine ilk filozofların hangi kavramı ikame ettirdiklerini
düşünebiliriz?
a)

Değişim.

b)

Logos

c)

Kozmos

d)

Teos

e)

Arke

4)

Filozofların kutsallık ile akılsallık kavramları arasındaki ilişkisi nasıldır?

5)

Arke terimini ilk defa kim kullanmıştır?

6)

Arkenin kullanılmasını hangi okul başlatmıştır?

7)

Felsefenin ontolojik karakteri ne demektir?
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8)

İlk filozofların belirledikleri arkelerin adları nelerdi?

9)

Aristoteles ilk filozofları ne bağlamda değerlendirmiştir?

10)

Empedokles’in teorisini kısaca açıklayınız.

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) e
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4. ONTOLOJİ VE AHLAKA GEÇİŞ

46

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ontoloji ve ahlak geçiş konusu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Trajik ben, filozofun kendisi midir?

2)

Sokrates, Eflatun ve Aristoteles bir okulu mu temsil ederler?

3)

Varlığın uyumu ve insanın uyumu nasıl birlikte olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ontoloji ile ahlak arasındaki
ilişki

Ontoloji ile ahlak arasındaki
ilişkiyi öğrenir.

Varlığı varoluşumuz
üzerinden değerlendirmeye
çalışabiliriz.

Filozoflarda ben kavramı

Filozoflarda ben kavramının
nasıl geliştiğini öğrenir.

Her öğrenci, kendisinin ne
olduğunu ne olmadığından
hareketle belirlesin
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Anahtar Kavramlar


Ben



Trajik ontoloji



Harmonia
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Giriş
Varlık, Herakletios’un bakış açısına göre trajik bir anlam ifade etmekteydi. İnsanın
kendi ölümü sanki doğuşundan daha çok olması gereken bir yazgıydı. Bu durum, en azından
Aneksimandros’un yukarıda bahsettiğimiz ve elimizde kalan tek fragmanıyla uyumluydu. Bu
ölümü kabul ediş, en zor olandı. Bunun için de istenilenin kendisi trajediyi oluşturuyordu.
Varlığı anlamak, onu aşmak değil onu kabullenmekti.
Tragedya’nın Doğuşu adlı kitabın yazarı Nietzsche bunun için Yunanlının gücünü
hayatı bu ölümün penceresinden bakarken bile olumlayan Dionysosçu felsefeye hayranlık
duymaktaydı. Bu durumda ontoloji, bütünüyle etik bir anlam kazanmaktaydı. Önemli olan
toplumda nasıl davranılması değil, artık anlamı açığa çıkartılan doğanın içinde nasıl
davranılması gerektiğiydi. Bütün felsefe, ölüme hazırlık denilen bir tanımlamayla
sonuçlancak şekilde gelişmeye başlıyordu.
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4.1. Varlığın Uyumuna İnsanın Uyumunun Eklenmesi Sonucunda
Ortaya Çıkan Trajik Ben
Harmonia ya da ahenkli uyum aslında müzikte ortaya çıkan bir durumdur.
Enstrümanlarda yer alan farklı notaların uyumlu bir biçimde çalınması aslında bir harmoni
yani uyumdur. Bu harmoni, aynı zamanda matematiksel kesinliğe sahip olacak şekilde
düzenlenmiştir. Pisagorcu öğretiden açıkça etkilendiği belli olan Eflatun için idealar
dünyasında yer alan ideaların birbirleriyle olan uyumu ve hatta bunun dünyaya yansıması iyi
ideasının kaynak teşkil etmesi sayesinde olur. Bir diğer deyişle harmoni, Eflatun için iyi
ideasıyla aynı anlama gelecek şekilde değerlendirilmiştir. Nasıl müziğin ahenkli
çalınmasından belirli bir güzellik yani güzel müzik ortaya çıkarsa uyumdan pay alan her
ideanın da aslında güzel olduğunu söylemek gerekir. Yine her uyum, aynı zamanda bir
dengeyi veya oranı ifade ettiğinden adaleti de iyi ve güzel olan ile yan yana koymanın hiçbir
sakıncası yoktur. Peki, ama bunun trajik benin ortaya çıkmasında anlamı nedir?
Trajik ben, hayatın doğum ve ölüm olarak en fazla hissedilen karşıtlığının bir uyum
olarak görülmesine karşılık gelir. Aslında doğumun ölümle yani yok oluşla sonuçlanması bir
trajedidir. Ama bu doğanın hayatını devam ettirmesi için olması gereken bir durumdur. Buna
ek olarak insanın bu trajediyi anlamlandırma çabası olarak felsefesini oluşturduğunu öne
sürebiliriz. Bunun için aşağıdaki önemli filozofların felsefelerini trajik benliğin ortaya
çıkması açısından değerlendirmek ilgi çekici olabilir.

4.2. Sokrates, Eflatun ve Aristoteles
Felsefe tarihinde oldukça yer tutan “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir.”
ve “Erdem bilgidir.” cümlelerinin sahibi Sokrates’tir. İki cümleyi karşıtlığına rağmen
birbiriyle alakalı olarak görebiliriz. Erdemin bilgi olması, bilgiçliğin ya da çok bilmişliğin
erdemlilik olduğu anlamına gelmez. Zaten bu “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey
bilmediğimdir.” sözüyle çelişir. Burada daha çok, erdemlilik ve bilgi var olsa da insanın
bunlara ulaşma iddiasının tam anlamıyla mümkün olmadığı ifade edilir. Bizim erdemliliğimiz
de bilgeliğimiz de başka ve üstün olan bir varlığa belki de bene işaret eden bir kopyadır. “Bir
şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir.” sözü ile “Erdem bilgidir.” sözü bu noktayı
hesaba katarsak birbirlerini tamamlayan sözler hâline gelirler.
Kendisinin bir şey bilmediğini bilmesine rağmen erdemin bilgi olduğunu söylemek,
kendisinin bilge olmadığını ama bilgeliğin olduğunu ya da olması gerektiğini kabul edersek
anlaşılır hâle gelir. Aksi hâlde bu büyük filozofu herkesin fark edebileceği bir tutarsızlığın
sahibi olarak görmekten başka bir çaremiz kalmaz. Şu hâlde Sokrates aslında ben kavramına
ilişkin bir durumu açıklamıştır. Bilmediğini bilen bir ben vardır ve bilmediğini bilmesine
rağmen erdem bilgidir demek benin arayışının ne yönde olması gerektiğine işaret eder.
Sokrates’in bilgeliği, insan benine ilişkin çok önemli bir yargıyı dikkate almamızı
ister. Onu filozof kılan, bilmediğini bilmesidir. Ama filozofluğu bunun ötesindedir. İşte
filozofluğun bu yeni hâli aslında insanın haddini bilmesiyle kendisini tanımaya başlaması
anlamına gelmektedir. Çünkü insanın bilgisizliğini bilmesi, bir son değil bir başlangıçtır.
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Nitekim öğrencisi Eflatun, bunu mağara alegorisinde de bizlere gösterir. Mağarada olduğunu
bilmek başlangıçtır. Mağaradan dışarı çıkmak gerekmektedir. İnsanın haddini bilmesi, kendi
sınırları içinde olmayı ahlaki bir görev olarak belirlerken aynı zamanda varlığın sınırlarını ya
da bütününü görmeye yani theoriyaya geçişe ilişkin bir anahtar olarak görülmelidir. Nitekim
Sokrates’in öğrencisi Eflatun, bu meşhur sözle ifade ettiği itirafını asıl bilgeliğe geçiş çabası
için bir başlangıç olarak görmeyi dener.
Eflatun hocasından farklı olarak bu beni iyiden iyiye aşkın hâle getirmeye çalışır.
Elbette Herakleitos’un akan dünyasından kaçma ihtiyacı bunda etkili olmuştur. Numenal
dünya, aslolan dünyanın yanında ulaşılması gereken bir dünyadır. Kısmen izlerini
Parmenides’te bulsak da Eflatun’un kozmosunda değişmezliği taşıyan düşünce değil
düşünenin kendisidir. Tam da düşünene uygun olduğu için Eflatun’da ben, bu dünyayı bir
kavuşma dünyası olarak bize sunar. Böylece, söz konusu arayışın hem ontolojik hem ahlaki
hem de dinî anlamlara gelmesi söz konusu olur.
Numenal dünya aktif olan, ulaşılması gereken ontolojik olduğu kadar ahlaki bir
dünyadır. Benliğin anemnesis olarak arayışı numenal dünyanın hatırlanması ve kimi
hatıralarda olduğu üzere özlemin duyulmasıdır. Eflatun için anemnesis, benin
kaybolmuşluğunun bir ifadesidir. Çünkü unutma insanın kendi benine ilişkin olunca bir
kaybolmuşluktur. Bu kayıp hâli, idealarla bir yönden devam eder. İnsan beni; iyi, güzel ve
adil olanı hatırlasa da bunların kendisi değildir ve aynı zamanda bunların yanında hep
ikincildir. Ama tam da böyle bir ideal varlığın izleyicisi olmak ve onunla aynı alanın havasını
teneffüs etmek yani felsefe yapmak, insanın benini tatmin eder. Bir diğer deyişle, sonlu olan
benin sonsuz olanın yanında olmasından mutluluk çıkar. Nasıl aç olan birisinin karnının
doymasından mutluluk çıkıyorsa yani tokluk hazzı için öncelikle açlık gerekliyse sonsuzluk
hazzı için de sonlu olanın sonsuz olanı izleyerek sonsuzluktan pay alması insanın en yüksek
mutluluğunu oluşturur. Platonik aşk, benin aradığı ve arayışta olmasını anlamlı kılan bir
idealdir. Artık Herakleitos’un trajik beni aşılmıştır.
Eflatun’dan sonra gelen Aristoteles’in dehası gerçekten de felsefeyi farklı bir biçime
sokmuştur. Felsefeyi biçimselleştirerek Aristoteles, deyim yerindeyse arayışında kendi
kimliğini bulan aşkın beni dondurmuştur. Felsefeyi aşkın olana ilişkin bir çabadan uzak
tutmuş ama yine de felsefe yapmanın kendisini en üst etkinlik olarak tanımlamıştır. Bu onun
realist (!) yanıdır. Aslında o oldukça sıkı bir felsefe tarihçisidir. Hatta o, Metafizik adlı
kitabında felsefesini kendinden önceki filozofların eleştirilmesine ve bugün de kabul ettiğimiz
felsefenin nasıl başladığına ilişkin görüşlerine dayandırmıştır. Yani Aristoteles’in filozofları
ele alışı, kendi kafasındaki felsefeye göre yapılmış olan okumanın izlerini taşır. Onun
felsefeyi biçimselleştirmesinden kastımız, felsefenin teorik yönünü az önce benin ahlaki
olduğunu da iddia ettiğimiz arayışından uzaklaştırmasıdır. O, felsefenin profesyonelce
yapılmasını ister. İnsanın mutluluğu, olduğunu bildiği için ulaşmaya çalışacağı ama
ulaşamayacağı idealardan gelmez.
Theoria, ne düşündüğünden bağımsız olarak salt düşünmenin kendisinin yüceltilmesi
olunca eudamonianın da kendisi olur. Hocası Eflatun ve Sokrates (yukarıda söylediğimiz
meşhur sözü hatırlayalım) düşündüklerinde asıl bilgelikten uzakta olduklarını anlıyorken
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Aristoteles, düşünme eyleminde kendisini bilge olarak görür ve Tanrı’nın benzeri hâline
geldiğini sanır. Aristoteles için arayış eğer devamlı olacaksa ve dolayısıyla elde edilebilir
olmayacaktır. Eğer arayış sonuçlanmayacaksa o zaman düzeltilmesi gereklidir13. Bunun için
Aristoteles’in beni aşkın değil dünyevidir. O hem kendini hem de dünyayı olduğu gibi kabul
etmek ister. Filozofluğu da bunun için belirli sosyal şartların oluşması için siyasete bağlar.
Hâlbuki hocası siyaseti bütün varlığa dayandırmayı tercih etmişti.
Felsefe onun elinde kendine ilişkin bir arayış değil doğaya ilişkin bir araştırmadır.
Araştırma kendine yönelik ya da kendi benine ilişkin bir eksikliği çağrıştırmaz. Onun için
bilgisizlik, aslında bilgeliğe geçişin bir önceki hâlidir. Yani bilgisizlik potansiyelliktir. Şu
hâlde insan için bilgelik aslında gayet mümkündür. Aristoteles asıl bilgenin Tanrı olduğunu
kabul eder ama kendisini de ona benzer kılmaktan geri durmaz. Onun felsefeyi
kavramlaştırmak istemesi aslında bu bene ilişkin arayışların somut, elde edilebilir olana
yönlendirilerek sonuç alınabilir hâle getirilmesiyle ilgilidir. Varlığın ilkelere daha sonra da
mantığa dayandırılması varlığın bir biçimde kesin olarak bilinebileceği düşüncesini içinde
taşımak zorundadır. Bu basit anlamda “Varlık vardır, yokluk yoktur.” demek değildir. Varlık,
kesin bir biçimde bilinebilir iddiası daha farklı türden olan bir iddiadır. Varlığı
mantıksallaştırmak felsefeyi etkinlik olmaktan çıkarmaktır. Ben; etkinlik olmaktan, eyleyen
olmaktan çıkacağı için artık hayrete düşen olarak kendisini nasıl tanımlar? Zaten Aristoteles
hayretini mantıkla dizginleyen bir felsefecidir. Onun büyüklüğü buradan kaynaklanır.

13

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1096b.
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Uygulamalar
Nietzsche’nin Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe adlı kitabı okunabilir.
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Uygulama Soruları
Sokrates nasıl bir erdemi bilgi olarak görmüştür?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Antik Dönem’deki ontolojinin her ne kadar varlıkla ilgilense de ben(lik)
ile alakasını anlamaya çalıştık. Bu bağlamda felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne yani şehre
indiren insan olarak Sokrates’i gördük. Sokrates’in derdi doğanın anlaşılması değildi.
Kendisinden önce gelen doğa filozoflarının karşıt görüşlü olmaları, muhtemeldir ki Sokrates’i
bu konular üzerinde durmaktan alıkoymuştur. Buna ek olarak sofistler ahlak alanını, deyim
yerindeyse yangına çevirecek bir görüşle, insanın her şeyin merkezinde olduğu sonucuna
mahkûm etmeye başlamışlardı. Bunun için hem Sokrates’in hem de onun öğrencisi Eflatun’un
ahlak alanında kaygılarını gördük. Fakat burada ahlakın ayrı bir disiplin olarak değil de sanki
ontolojinin bir devamıymış gibi ortaya koyulmasına dikkat etmeliyiz.
Ahlaki kavramların ontik bir temeli olması, insanın merkeze alınmasını
engellemektedir. Bunun için erdemin bilgi olduğunun söylenmesi kavramların kendi
gerçekliğinin yani ontik bir karşılığının olduğu anlamına gelmektedir. Aristoteles bu duruma
mantık açısından yaklaşarak ontik kaygıyı fazlasıyla rasyonelleştirmiştir diyebiliriz. Bu
durum, giderek rasyonel olanın varlık kazanmaya hakkı olduğu gibi bir düşüncenin
oluşmasına da neden olacaktır. Felsefe tarihi bu rasyonellikle çok sonraları hesaplaşmaya
çalışacaktır.
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Bölüm Soruları
1)

Eflatun’un harmonia kavramında etkisi olan düşünür kimdir?

a)

Tales

b)

Sokrates

c)

Empedokles

d)

Herakleitos

e)

Pisagor

2)
olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi Pisagor’daki uyumun kapsadığı kavramlardan biri

a)

Savaş

b)

Adalet

c)

İyi

d)

Güzel

e)

Oran

3)
Yunanlılara göre
aşağıdakilerden hangisidir?

trajiklik

kavramının

içini

dolduran

temel

husus

a)

Doğumun olması

b)

Meydana gelişin devamlı olması

c)

İnsanın Tanrılar karşısında güçsüzlüğü

d)

Doğumun ölümle sonuçlanması

e)

İnsanların birbirleriyle savaşmaları

4)

Trajik ben ne demektir?

5)

Grek dünyasında trajik ben nasıl ortaya çıkmıştır?

6)

Size göre trajik ben anlayışı bizim dünya görüşümüz için de geçerli olabilir mi?

7)

Sokrates’in iki meşhur sözü arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?

8)

Sokrates’in bilgeliğini açıklayınız.
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9)

Eflatun’un hocası Sokrates’ten farkı nedir?

10)

Eflatun’un anemnesis kavramını açıklayınız.

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d
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5. EPİSTEMOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde; bilginin kaynağı sorunu, bilginin sınırları sorunu, deneyimcilik ve
bilginin yapısı konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bilginin temel sorunları nelerdir?

2)

Bilgide kaynak problemi, hangi disiplinin oluşmasını sağlamıştır?

3)

Bilginin sınırları sorunu, hangi disiplinin oluşmasını sağlamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Bilgi ve deneyimcilik

Kazanım

Bilgi ve deneyimcilik
arasındaki ilişkiyi öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bilgi ve deneyimcilik
kavramlarını karşılaştırabilir.
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Anahtar Kavramlar


Deneyim



Akıl



İdea



Apriori
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Giriş
Bilgi felsefesi ya da bilgi teorisi olarak anlaşılması gereken epistemoloji, modern
felsefede öne çıkan bir disiplindir. Bunun yanında genel olarak bu derste vurgulanmak
istenilen husus; disiplinlerin birbirlerinin yerine geçmesi ile birbirleriyle iç içe geçmesi
arasındaki farkın anlaşılmasıdır. Ontoloji epistemolojiyi içine alırken Modern Dönem’de
epistemoloji ontolojiyi içine alan değil dışlayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bölümde genel olarak epistemolojinin yapısı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda bilginin
kaynağı, sınırları ve kavramları anlatılmaya çalışılacaktır.
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5.1. Bilginin Kaynağı Sorunu
Bilginin kaynağının ne olduğu sorusu oldukça eski bir sorudur. Yunan dünyasında
sofistlerle beraber iyice gün yüzüne çıkan husus phusis ile thesis seçeneklerinden hangisinin
bilgiye kaynaklık ettiğidir. Phusis, doğal olana işaret ederken aklı yanına almaktadır. Bunun
karşısında yer alan thesis ise yapay, uzlaşımsal olana işaret ederken yanına duyuları ve algıyı
koymuştur.
Bu ayrım, bütün felsefe tarihi boyunca farklı isimlerle devam edecektir. Örnek vermek
gerekirse rasyonalizm ya da akılcılık phusis tarafında olurken sensualizm ya da duyumculuk
thesisin yanında olacaktır. Aklın kaynağı denilince ilk akla gelen Platon ve onun ideaları
olmuştur. İdea; fikir, düşünce, kavram anlamlarına gelir. Bunun yanında idea kelimesinin
çağrıştırdığı bir husus daha vardır. İdea, bir nevi düşünmemizdeki en üst hâli ifade eder.
Platon, doksa yani sanıdan kaçınmak için bilgi denilen şeyin kesin olması gerektiğini doğal
olarak düşünmüştür. Bunun için kesinliği ya da emin olmayı sağlamak, bilginin bilgi olarak
nitelendirilmesinde temel ölçütlerin başında gelmiştir. Bu nedenle Platon’un önerisi, aklın
sezgisel hâle gelecek şekilde düşünmesidir. Bunun karşılığının Yunan dünyasında theoria
iken Descartes’in felsefesinde meditatasyon, İslam düşüncesinde ise tefekkür olduğunu
belirtelim.
Platon bilgiyi bunun için belirli bir arayış içinde görür. Aklın kendi içindeki arayışı,
onun doksalardan ayrılırsa da kendi aklı içinde karşılaştıklarının nasıl bilgi olarak
nitelendirileceği sorununu ortaya çıkarır. Bunun için Platon, felsefe tarihine şu meşhur
dilemmayı yerleştirir: “Bir şeyi biliyorsam neden arayayım? Yok eğer bilmiyorsam
bulduğumda onun aradığım şey olduğunu nerden bileceğim?”
Bunun için ideaların ardından takip edilebilir bir yapıya kavuşturulduğunu görürüz.
İdealar dünyası bir nevi değişimin ve yokoluşun olduğu fenomenal dünyanın karşısına
numenal dünya olarak koyulur. Aşkın olan bu dünya, modern dünyada Kant’ın felsefesinde
olduğu gibi ulaşılmaz bir dünya değildir. İdealar dünyası hikmetin yerleştiği bir alandır ve
bunun için de Platon’un yaptığı, ulaşılması için çaba gösterilen ve gösterildiği için de insanı
bu dünyanın ötesine götüren bir dünyanın verilmesidir.
Platon’un hiyerarşik bilgi yapısı, yöntem olarak diyalektiği seçer. Yukarıda
bahsettiğimiz gibi bilginin bilgi olmasını bilmek için de bir bilgi gereklidir. Bu, bir nevi
sarmala düşmek gibidir. Bilginin bilgi olduğunu söyleyecek olanın da bilgi olduğunu kabul
ettiğimizde soru, bu sefer ölçüt olarak kabul ettiğimiz bilginin ne hakla bilgi olduğudur. Bu
böylece sürüp giden bir hâl alır. Bunun için olsa gerek, Platon hiyerarşik bir yapıyı ve
diyalektik bir ilerleyişi çare olarak düşünmüştür.
Bilgide Eflatun’un yaptığı ilk şey, matematiksel olana dayanmak olmuştur. Sayılar ve
şekiller, kesinliğinden şüphe edemeyeceğimiz yapıdadırlar. Sayıların bilimi olarak matematik
ve şekillerin bilimi olarak geometri bilginin başlangıcını ifade eder. Bir bakıma Eflatun için
bu türden bilgiler, idealar dünyasının ışığını gösteren bilgi kırıntıları olarak kabul edilebilir.
Bunun için bir sayısının ötesinde bir de “bir ideası” vardır. Bir ideası, sadece matematiksel
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olarak değil de ontolojik bir gerçekliğe karşılık gelir. Bunun için bir ideası; aynı zamanda iyi
ideası, güzel ideası, adalet ideası olarak karşımıza çıkar. Dikkat edilirse bu bilginin neden
hikmet yani sophia olarak tanımlandığına ilişkin bize bir fikir de vermektedir. İyi ideası
Eflatun’un mağara alegorisinde güneşe benzetilir. Güneş, aydınlatan bir kaynaktır. Bu
kaynağa bakmak insanın gözlerini kamaştırır. Bunun için onun aydınlatan bir yapıda
olduğunu bilsek de tam olarak kavramak imkânından da yoksunuz. Hikmet de dilimizde buna
benzer bir anlamdadır. Yani hikmet; iyi olduğu bilinen ama tam olarak kavranamayan neden
anlamına gelir.

5.2. Bilginin Sınırları Sorunu
Aslına bakılırsa bilginin sınırları, Modern Dönem’e ait olan bir bakış açısını
yansıtmaktadır. Bilginin en üst sınırının idealize edilmesi, yukarıda hikmet bağlamında ele
alındı. Bundan yola çıkılarak ulaşılamaz olana yönelik bir çabadan bahsedilebilir. Modern
Dönem’de aklın bu sınırları aşma çabasının önüne set vurulmaya başlanır. Aklın kaynağı
aslında onun sınırlarının ne olduğuyla ilgili hâle getirilir. Bilgi bir imkân sorununa
dönüşürken varlığın yapısından ziyade aklın yapısının ne olduğu önemsenir.
İleride bahsedeceğimiz gibi Descartes, metodik olarak kullandığı şüpheyle bilginin
bütün verilerini elden geçirmek istemiştir. Onun yaptığı şey, aklın içini dolduran bilgilerden
temizleyerek ilk önce rahatlatmak daha sonra da şüphe edilemeyecek olan bilgilerle sağlam
bir biçimde yeniden doldurmaktır. Descartes’in belirlediği yöntemle düşünen; özne ya da
cogito adıyla felsefe tarihine yerleşmiştir. Bütün modern felsefe, düşünen özne temelli bir ben
anlayışı üzerine inşa edilecektir.
Duyumcular bunun için deneyimden gelemeyen hiçbir şeyin bilgi olamayacağını iddia
ederken beni kabul edip onun akılcılarda olduğu üzere akıl değil de algı yönüne vurgu
yaparlar. Zihin doğuşta bir tabula rasadır. Deneyim, boş olan zihnin üzerine izlenimlerin
yerleştirilmesinden ibarettir. Bunun için Descartes’in ya da bütün rasyonalist felsefenin öne
sürdüğü gibi idea innate yani doğuştan düşünceler akılda mevcut değildir.

5.3. Deneyimcilik ve Bilginin Yapısı
Deneyimcilerin özellikle karşı koymaya çalıştıkları filozof Descartes ve onunla
birlikte anılan doğuştan ideler fikri olmuştur. Aslında biraz daha geniş bir bakış açısından
değerlendirdiğimizde akılcılar ile deneyimciler arasındaki sorunun varlığa ilişkin bilginin yani
realitenin apriori olarak bilinip bilinmeyeceğiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Apriori olan,
deneyimden önce yani doğuştan gelen anlamındaysa buna John Locke tamamıyla karşı çıkar.
Buna karşın insanın belirli bir biçimde düşünmeye meyilli olmasına karşı çıktığını
söyleyemeyiz. Gerçi aklın belirli bilgileri elde etmeye ya da belirli sonuçlara ulaşma
kapasitesinin olması Locke için anlamsızdır. Ama Locke’un daha çok belirli bir yetinin değil
de belirli bir bilginin doğuştan ve mutlak olmasına karşı çıktığı düşünülmelidir. Örnek
vermek gerekirse, kırmızının kırmızı olduğu yargısı apriori olarak doğrudur ama buradan
hareketle ikincil nitelikler olarak kırmızının apriori olarak kırmızı olduğu ya da mutlak olarak
kırmızı olduğu sonucunu çıkaramayız. Yine bunun gibi matematikte söz konusu olan sorun,
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apriori ilişkilerin olmaması değil, bunun doğuştan idelerde olduğu üzere deneyime
dayanmadan bilinmesinin ve gerçeklikte bir karşılığının olduğunun iddia edilmesidir.
Mantıksal ya da matematiksel yargılar aslında düşünmenin belirli bir zorunluluğunu
ifade ederler. Ne kavramların ne de gerçekliğin kendisinin bu türden bir karşılığının olduğu
kesin olarak çıkartılmaz. Bir diğer deyişle, zorunlu olarak öyle düşünmek zorunlu olarak öyle
bir şeyin olduğu anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla Locke’un apriori olarak ilişki kurmaya
yatkın zihne sahip olduğumuzu kabul ettiğini, buna karşın böyle bir yatkınlığın açığa
çıkmasının ancak deneyimden hareketle mümkün olduğunu düşündüğünü söyleyebiliriz.
Aslında Locke’un meşhur tabula rasa benzetmesine yakın ifadeler, deneyimciliğin ortaya
çıkmasından daha önce kullanılsa da Leibniz tarafından Locke’un felsefesinin merkezine
alınmıştır. Locke bilginin elde edilmesinde aklın önemini inkâr etmez ama bilginin deneyimle
karşılaşmadan doğuştan gelmesini de kabul etmez. Nitekim Descartes, refleksiyonu düşünme
olarak değerlendirirken Locke, refleksiyonu düşünme işi olsa da nihayetinde dışarıdan gelen
malzemenin içsel bir biçimde değerlendirilmesi dolayısıyla iç deneyim olarak görmüştür.
Kant, Locke’un idelere izlenimlerin karşılaştırma, ayrıştırma ya da birleştirilmesiyle
vardığını eleştirecekse, böyle bir yolun olmadığı iddiasından değil, böyle bir yolun daha derin
bir anlam ifade ettiğinden hareket etmeliydi. Bu nedenle Kant, bilgi edinmenin sadece anlığın
değil, anlığın kavramlarının ve sadece izlenimlerin değil, izlenimlere formunu ekleyen
duyarlılığın ortak çalışması olduğunu ortaya koymuştur. Kant’ın aklın sınırlarını incelemesi
deneyimcilerle benzerlik taşıyordu ama Kant’ın kaygısı, bu sınırları sentetik apriori bilginin
imkânından şüpheye düşecek bir şekle dönüştürmek bir yana tam da böyle bir bilginin
imkânının sağlanmasına yönelikti. Nitekim Kant, insan aklının sınırlarının anlaşılmasını
transandantal olarak nitelendirirken bu bağlamda, kendisini deneyimcilerden ayırmaktaydı.
Daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse bu durum; duyarlılığın formlarının
transandantal estetik adı altında, anlığın saf kavramlarının da transandantal analitik altında
ortaya konulması demekti. Buradaki transandantal vurgusu, sentetik apriori bilgi edinmenin
imkânlarının açıklanması anlamına gelmekteydi. Ayrıca Kant, bilginin meydana gelmesinde
gerek duyarlılığın gerekse anlığın ayrı ayrı değil de birlikte iş gördüklerini ortaya koymak için
deneyimcilerin önem verdiği hayal gücünü devreye sokmakta ama bunu yaparken de
kavramsal harita olarak değerlendirebileceğimiz şemayı kullanmaktaydı. Ancak bu şekilde
bilginin sentetik apriori biçiminde oluşturulması söz konusu olmaktaydı. Böylece, duyusal
veriler anlığın saf kavramları olarak kategorilere dayalı işlendiğinde kesinliğin yanında
yasallığın olduğu iddiası hem Locke’a hem de Hume’a karşı kullanılabilirdi.
Deneyimci akımın önemli bir diğer filozofu Berkeley, Locke’un varlık görüşünü
ilerletmiş ve varlığın algılamaktan ibaret olduğunu iddia etmiştir. Berkeley’e göre doğrudan
bilinen nesnelerin kendisi değil, zihindeki idelerse ve genel olarak varlığın kendisine ilişkin
olarak gelen doğrudan bir ide yoksa o zaman nesnelerin varlığından değil, idelerin ve onların
algılanmasından bahsetmek daha doğru olacaktır. Çünkü Berkeley için varlığın nasıl
düşünceye yol açtığı sorusu cevapsız kalsa da tersinden düşünüldüğünde bir sonuca
varılmakta yani “Algılamak varlığa yol açmaktadır.” denilebilmektedir. Hatta Berkeley’e göre
doğru veya yanlış yargı da aslında deneyim dünyası içinde değil, idelerin algılanması
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sürecinde ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir olaya ilişkin sonuca varılıyorsa idealar arasında bir
ilişki kuruluyordur.
Şu hâlde Locke’ta, varlığa ilişkin bilginin kaynağının ne olduğu sorusu Berkeley’de
gerçekliğin sorgulanmasına dönüşmüştür. Locke bilgiyi deneyime dayandırırken Berkeley
deneyimin neye dayandığını sormuş ve “Varlık, algılanmış olmaktır.” demiştir. Berkeley’in
ulaştığı bu sonuçla beraber varlığın görünüşü ile aslı arasında bir ayrım yapılması gerekli
olmuştur. İdelere dayalı olarak oluşturulan sadece bilgi değil, aynı zamanda varlığın
kendisiyse algıda oluşan ile aslında olan arasında zorunlu olarak bir ayrımın yapılması
gereklidir. Kant’ın varlığı görünüşte ve kendinde şeyler olarak tasnif etmesi, Berkeley ile
iyice gün yüzüne çıkan gerçeklik sorunun düzenlenmesi olarak görülebilir. Nitekim Kant
(zaman ve) mekândaki gerçekliği Berkeley’de olduğu gibi yanılsama değil, görünüş olarak
adlandıracaktır. Varlığın algılanmaya dayandığı iddiası, ilk başta duyumculuğun ön plana
çıkarıldığı izlenimini verse de algılananların yer aldığı mekânın da nihayetinde hayalî
olduğunun belirtilmesi Berkeley’in daha farklı bir yerde durduğunu göstermektedir. Berkeley
mutlak mekânın olacağını söylerse maddelerin kendinde var olduğunu söylemiş olacaktı ki bu
onun felsefesinde çelişkili bir durum yaratabilirdi.
Aklın kesin bilgiye ulaşmada kullandığı ve bilimsel bilgiye temel teşkil eden
zorunluluk ve nedensellik ilkelerini eleştiren Hume, bunları alışkanlığa dayandırmaktaydı.
Daha detaylı bir biçimde açıklamak gerekirse, geçmişte meydana gelen olayların gelecekte de
aynı şekilde sonuçlanacağını insan alışkanlık sonucunda beklemekteydi. Böylece güneşin şu
ana kadar doğudan doğması, bundan sonra da hep öyle doğacağının ötesinde öyle olması
gerektiğini bizlere kabul ettirmekteydi. Hume duyumsamadan gelen verileri işleyen hayal
gücünün alışkanlıkla beraber işleyen bir yapıya sahip olduğunu düşünmekteydi. Zaten Hume
için madde üzerine bilginin geçerliliği, düşünülebilirliğinin açıklığına değil, duyulabilirliğinin
canlılığına dayanmaktaydı. Algının içine canlı algılar olarak izlenimi koyan Hume,
izlenimlerin anlığın ilkelerine göre düzenlenerek algıdaki ideleri oluşturduğunu iddia eder ki
aslında burada ortaya çıkan ideler, izlenimlerin birbirleriyle ilişkisi sonucunda meydana
gelmektedirler. Şu hâlde bilgi, izlenimlerin kopyası olan idelerin birbirleriyle ilişkisi
sonucunda olan ama izlenimlere göre daha az canlı olan algıların toplamıdır. Anlık da bu
ilişkiyi sağladığından algının içinde olan bir yetidir.
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Uygulamalar
İngiliz filozof John Locke’un İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı kitabı
deneyimciliğin ve epistemolojinin kuruluşuna ilişkin olarak okunması gereken bir kitaptır.
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Uygulama Soruları
Epistemolojide iki karşıt akımlar hangileridir ve bunlara nasıl birer eleştiri
getirebilirsiniz?
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin bilginin kaynağına ilişkin savundukları
kavramı ifade eder?
a)

Phusis

b)

Logos

c)

Hakikat

d)

Thesis

e)

Doksa

2)
Sofistlerin savunduğu görüşün Modern Dönem’de hangi akımla tekrar
canlandığını söyleyebiliriz?
a)

Akılcılık

b)

İdealizm

c)

Deneyimcilik

d)

Duyumculuk

e)

Realizm

3)
Platon’un
kullanılmıştır?

bilgi

anlayışında

aşağıdakilerden

hangisi

yöntem

a)

Retorik

b)

Cedel

c)

Mantık

d)

Diyalektik

e)

Diyalog

4)

Ontoloji ile epistemoloji arasında nasıl bir ilişki vardır?

5)

Phusis ile thesis kavramları epistemolojide nasıl bir yer işgal ederler?

olarak

6)
Aklın sezgisel durumları farklı dönemlerde ve farklı yerlerde nasıl bir
adlandırmaya sahip olmuştur?
7)

Eflatun’un meşhur dilemmasına ilişkin görüşleriniz nelerdir?
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8)
Eflatun tarafından fenomenal dünya ile numenal dünya ayrımı ne için
kullanılmıştır?
9)

Eflatun’a göre bilgi ile matematik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

10)

Descartes’in bilgi anlayışına karşı olanlar aklın nasıl olduğunu söylemişlerdir?

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) d
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Felsefenin epistemoloji ağırlıklı olmasının ne anlamda gerçekleştiğini göstermeye
çalıştık. Bu bağlamda bilginin sınır ve kaynağına ilişkin olarak birtakım belirlemeleri
aktarmaya çalıştık. Deneyimciliğin ortaya çıkması hem kaynağa hem de sınırlara ilişkin
olarak akılcılığın öne sürdüklerinin reddedilmesiyle ilgilidir. Bunun için deneyimcilik
akılcılığın karşısında değerlendirilebilir. Bunun yanında deneyimci filozofların da kendi
içlerinde bir gelişim çizgisi içermelerine rağmen deneyimden bütün bilginin geldiğini
savunduklarını gördük.
Bilgiye ilişkin ortaya koyulanlar yeni değildir. Yeni olan bilgiyi elde eden öznenin
merkeze alınması ve buna paralel olarak ontolojinin yerine epistemolojinin geçmesidir.
Bilginin kaynağının ne olduğu epistemolojinin olduğu kadar herhangi bir şekilde konuyu
kaynağa yani varlığa dayandırmak istediğimizde doğal olarak ontolojiye de dayandırmak
zorundayız. Antik Yunan tam da bunu yapmıştır. Bunun yanında eğer bilginin sınırlarından
bahsedersek o zaman konu daha çok bilen öznenin bilme imkânlarına yönelik olur. Bunun
için deneyim kelimesi varlık kelimesinden daha farklı bir alana işaret eder.
Varlık bizden bağımsız bir gerçekliğe işaret ederken deneyim insanın algısında oluşan
gerçekliğe karşılık gelir. Bunun için bilginin yapısı aklın yapısına daha doğrusu idrakin
yapısına dayanır. Çünkü deneyimcilik için bilgi akıl ürünü değil duyulardan gelen verilerin
akılca düzenlenmesinin ürünüdür. Bundan dolayı bilgide akıl bir kaynak değil, düzenleyicidir.
Bilginin kaynağı da duyu verileridir.
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6. MODERN DÖNEMDE FELSEFENİN DİSİPLİNLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde felsefe disiplinlerinin Modern Dönem’deki durumu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Descartes’in felsefe anlayışında kullandığı yöntem nedir ve nasıldır?

2)

Descartes’in ben anlayışı Antik Dönem’den ne gibi farklılık arz eder?

3)

Modern bilim anlayışı ile antik bilim anlayışı arasındaki fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Descartes

Modern bilim anlayışı, cansız
Modern felsefenin kurucusu hareket ettirilen bağlamında,
olan Descartes’in tanıtılması makine kavramı çerçevesinde
analiz edilmelidir.

Epistemolojinin İnşa
Edildiği Bilim Anlayışı

Modern bilimin epistemoloji Bilginin ne olduğu değil ne
üzerindeki belirleyici
olması gerektiği şeklinde bir
etkisini anlamak
düşünme denemesi yapılabilir.
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Anahtar Kavramlar


Descartes



Modern bilim



Cansız madde
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Giriş
Modern Dönem’de ontolojinin yerine epistemoloji geçecektir. Bu durumda yapılması
gereken, bilimin yönünün ontolojiden ziyade epistemelojiye kaydırılması olacaktır. Bunu
önemli ölçüde gerçekleştirecek olan, modern paradigmanın kurucusu Rene Descartes’tir.
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6.1. Descartes
Felsefenin merkezinde ontolojinin ve ontolojinin merkezinde de metafiziğin yer
alması aslında Tanrı kavramı nedeniyleydi. Modern Dönem’de Descartes’in cogitosunun14 şu
ana kadar anlattığımız Antik Dönem ile karşılaştırılarak verilmesinde fayda vardır.
“Düşünüyorum o hâlde varım.” mottosu15 benin kendisini merkeze almasını ifade etmektedir.
Bu, felsefenin Antik Dönem’de yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız Tanrı’nın merkeze
alınmasının tersi olan bir yola girmesi anlamına gelmektedir. Antik Dönem ontolojisi içinde
ben, kendisini bilmeye yönelik telkinlerle sarılmıştı. Aneksimandros’un ben demeye cesaret
eden var olanın ölümle cezalandırılma düşüncesi, Herakletios’un logosun işleyişi içinde hiçbir
varlığa iltimas geçilmeyeceğini söylemesi, Sokrates’in “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey
bilmediğimdir.” sözü benin kibrine16, sınırlarına yönelik bilinçlenmeyi ifade ediyordu. Bunun
için ontoloji biraz da insana verdiği telkinler yoluyla yani ahlaki bir kimlik içerisinde kendi
meşruluğunu sağlama alabiliyordu.
Modern Dönem’deyse benin merkeze alınması, insanın sınırlarını bilmemesi değil
bildiği hâlde kabul etmemesi anlamına gelmektedir. Çünkü Descartes tam da düşünmesi
sonucunda sadece kendi beninin varoluşuna kesin olarak ulaşmayı istemekte ve buradan
hareketle her şeyin inşasını yapmaktadır. Buradaki düşünme bir anemnesis17 değildir. Çünkü
hatırlama aslında başka bir varlık alanına ilişkin bir özlemi taşıdığı için akıl burada bir aracı
konumundadır. Hâlbuki Descartes’in düşünmeyi merkeze alması, düşünen ben bilincine
dayanmaktadır. Ben arayışını yine kendisinde sonlandırmaktadır. Yani benin kendisini fark
etmesi, Antik Dönem’de olduğundan daha farklıdır. Burada ben, zaten kendisine ulaşmayı
istemektedir. Bir diğer deyişle, Eflatun’da olduğu gibi bu benin aşkın bir tarafı yoktur. Aksine
Descartes, Eflatun’un transdant18 durumunu kenara koymak için beni kullanmaktadır.
Bilinç düşünmenin içinde her şeyden şüphe etmeye yol açarak her şeyi yok eder.
Geriye kalan benden başka bir şey değildir. Bilinç her şeyden şüphe duyup geriye kalanın
düşünme olduğunu fark edince kendi kendisinin arkadaşı olmuş ve karşımıza modern benin
yalnızlığı çıkmıştır. Nitekim bu ben, kendi yalnızlığını niceliksel bir varlık alanı yani res
extensayı yaratarak üstünlüğe dönüştürmeye çalışırken yalnızlığının da üstünü örtmeye
çalışmıştır. “Düşünüyorum o hâlde varım.” cümlesi, aslında bir nevi bilincin ontolojisidir.
Deneyimcilerin eleştirisinde burada söz konusu olanın bir bilinç olduğu için ben denilen bir
varlığın ya da ben denilen şeyin ruh olduğu devamlı olarak iddia edilecektir. Deneyimcilerin
ortaya koymaya çalıştığı husus bilincin bir ontolojik alana tekabül etmediğidir.

6.2. Epistemolojinin İnşa Edildiği Bilim Anlayışı
Modern Dönem filozoflarının ontolojiden epistemolojiye geçişlerini anlamak için
Modern Dönem’deki bilim anlayışına kısaca bir göz atmalıyız. Skolastik felsefe, matematiğin
Cogito; düşünme eylemine karşılık gelir. Yani cogito, düşünüyorum olarak çevrilebilir.
Latince yazılmış aslında geçen ifade ünlü olduğu için burada belirtmemizde fayda vardır: “Cogito ergo sum.”
16
Hybris.
17
Hatırlama.
18
Aşkın, müteal.
14
15
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evrenin anlaşılmasında etkisi olabileceğini reddetmiyorsa da Aristoteles’in metafizik anlayışı
çerçevesinde belirlenen evren görüşünün dışına çıkmayı kendi otoritesini sarsmak olarak
değerlendiriyordu. Buna karşın, otoriter sınırların bilimsel keşifler ve bunlara paralel olarak
meydana gelen coğrafi keşiflerce zorlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sınırların farklı
olmasına bir örnek olarak modernleşme sürecini skolastik felsefeden keskin bir biçimde
ayırmanın yanlış olduğu artık bilinse de skolastik felsefede kullanılmayan matematiğin 16.
yüzyılda kullanılmasını verebiliriz. Aslında matematiğin kullanılmasının evrenin anlaşılması
kadar maddenin yeniden dönüştürülmesi gibi birbiriyle alakalı ama aynı zamanda birbirinden
farklı olan iki tarafı vardır. Bir yanda simya ile maddenin dönüştürülmesinde matematiğe
başvurularak Pisagorcu yaklaşım tekrar canlandırılmak istenmiş, diğer yandaysa matematiğin
kurallarıyla evrendeki gezegenlerin hareketleri anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır.
Özellikle ikinci tarafın matematik anlayışında, genellikle olduğu gibi, olması gereken olanı
belirlemiş ve matematiksel uslamlamanın verdiği güven Aristoteles fiziğinin sağduyuya yakın
olan açıklamalarına baskın çıkmıştır.
Aslında yeni gözlemler yapıldıkça matematiği kullanan bilim adamı ya da filozoflar
yanlışlanmıştır. Ama bu durum, matematiğin yanlışlığını göstermiyor aksine başka bir
teoriyle ama yine matematiksel bir biçimde düzeltilmesi olarak geri dönmüştür. Böylece
birbirlerini reddeden değil, birbirlerini matematiksel yöntem üzerinden geliştiren bilim adamı
ve filozoflar grubu hâkimiyet kazanmaya başlamıştır. İşte evreni, Rönesans’ta olduğu gibi
ondaki gizil güçlerle değil de, niceliksel kesinlikte olan sebeplerle açıklayan bu görüşün
sahipleri, mekanik bilim ve felsefe anlayışının temelini atmışlardır. Bu grubun önemli bir
figürü olarak Galileo’nun eylemsizlik ilkesinin yeni bir madde anlayışının oluşturulmasındaki
etkisini belirtmek gerekmektedir. Bilindiği üzere Aristoteles, maddenin hareketine gaye
yüklüyordu. Hareket etme, bir yerden bir yere mesafe katetmeden ziyade belirli bir ereğe
ulaşma olarak değerlendiriliyordu.
Bu nedenle fidandan ağaca doğru bir gelişim de hareket anlamına gelebiliyordu.
Sonuçta belirli bir ereğe ulaşmayı arzulayan canlı maddenin davranış ve oluş biçimini ifade
eden içten dışa doğru olan bir hareket söz konusuydu. Çünkü varlığın bütünlüğü olarak
kozmos, hareket etmesiyle değil belirli bir gayeye göre eylemde bulunmasıyla yani
mükemmel olana doğru çabalamasıyla, Aristoteles’in iyice olgunlaşmış Yunan düşüncesinde
kozmos adını alabilmekteydi. Hâlbuki Galileo’nun eylemsizlik ilkesi, maddenin hareket
etmesini ya da etmemesini içten dışa değil dıştan içe doğru olarak değerlendirerek maddeyi
cansızlaştırır. Madde hareket hâlindeyse devamlı hareket edecektir ama duruyorsa bir başka
madde ona çarpmadığı müddetçe durmaya da devam edecektir. Maddenin doğal hâli
eylemsizlik olmuş ve hareket, çarpma ile itmeye bağlı olarak mekanik bir biçimde
açıklanmıştır. Böylece maddenin hareketi bir yerden bir başka yere sürüklenmesinden ibaret
olmuştur. Hareketin maddenin özüyle ilgisi olmadığından maddenin değişiminden ve
gelişiminden bahsetmenin de anlamı kalmamıştır. Dolayısıyla eylemsizlik ilkesiyle madde,
gaye taşımayan mekanik ve cansız bir yapıya indirgenmiştir. Artık madde hareket etmekten
ziyade hareket ettirilir ve bu nedenle maddenin nasıl hareket edeceğinin ve ettirileceğinin
anlaşılmasında kullanılan matematik, mekanik bilimin temeli olmuştur. Söz konusu bilimsel
yaklaşıma felsefi temel veren kişi Descartes olmuştur. Aslına bakılırsa Descartes, yeni bir
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filozof tipinin örneğidir. Onunla beraber göze çarpan değişiklik, önceki filozoflarda gözüken
teoloji ve teleolojik ağırlıklı yaklaşımın mekanik temelli bilimsel yaklaşıma yerini
bırakmasıdır. Artık aynı konular hakkında önceki filozofların görüşlerinin okunması ve tenkiti
şeklinde işlenmesi bırakılır. Bu sebepten olsa gerek Descartes, geometriden optiğe kadar
birçok alanda öncü olurken yeni bir yönteme ihtiyaç duymuştur. Çünkü eski felsefenin tekrarı
değil, yeni bilimsel keşiflerde iş görecek bir yönteme ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu yöntem,
kesinlik, açık ve seçiklik gibi kavramları içermesinden de anlaşılacağı üzere temelinde
matematikseldi. Maddeye töz olarak uzamın yüklenmesi aslında maddenin düşünmenin
istediği biçime yani açık ve seçik olmaya indirgenmesiyle oldukça ilgilidir. Söz konusu
indirgemecilik, öznenin kendisini düşünen varlık olarak belirlemesinin yanında maddeyi res
extensa adı altında sadece ölçülebilir olarak nitelendirmesine neden olmuştur.
Res extensa, varlıkta olduğu düşünülen gayelere göre değil, öznenin hedeflerine göre
belirlenen varlık alanının adıdır. Aristoteles felsefesinde olduğu üzere varlık ile düşünme
arasındaki paralellik, artık insanın belirlediği ölçüler içinde düzenlenecektir. Dolayısıyla artık
varlığın aslında ne olduğu değil, öznenin kendisine bir varlık alanı inşa etme ya da
oluşturma kaygısının olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 16-17. yüzyıl felsefesi,
geleneksel felsefenin yanında Rönesans’tan da ayrılmak istemiştir. Nitekim Descartes,
Rönesans’ın gizil kuvveti olan etki yerine sebebi kullanmıştır. Çünkü Descartes’in temsil
ettiği mekanik anlayışta maddenin açıklanmasında mistik ya da kutsal güçlerin yani etkinin
olması artık yöntem dışıdır. Maddenin açıklanabiliyor olması, mekanik bir nedensellik
çerçevesinde kalınırsa istenilen amaca uygun olabilirdi. Yukarıda da kısmen değindiğimiz
üzere, uzam tözü maddenin sadece mekanik biçimde hareket edeceğini değil, aynı zamanda
hareket ettirilebileceğine işaret ediyordu. Evren eylemsizdi ama düzensiz değildi çünkü Tanrı
tarafından, mekanik bir yapıya uygun olarak yaratılmıştı. Hâlbuki Rönesans felsefesi, doğayı
ve maddenin hareketini açıklarken gizil güçlerin olmasına dayanıyordu. Gerçi Tanrı kilisenin
anladığı biçimde doğayı yönetenden ziyade doğada kendisini gösteren maddesel bir güç
olarak değerlendirilmekteydi. Böylece Tanrı, yarattığı doğadan üstün ve ayrı bir varlık olarak
nitelendirilmiyordu. Bunun özellikle modern mekanik anlayışı için rahatsız edici olan tarafı,
maddenin özneye uygun olan bir belirlenimden uzak kılınmasıydı. Çünkü Descartes’in
yaklaşımında maddenin hareketinin belirlenebilirliği Tanrı’nın koyduğu kuralların
anlaşılmasıyla ilgiliydi, Tanrı’nın anlaşılmasıyla değildi. Bir bakıma, Rönesans’ın
yaklaşımında maddenin insan ile Tanrı arasındaki ilişkiyi, modern bilimin yaklaşımındaysa
Tanrı’nın, insan ile madde arasındaki ilişkiyi meşrulaştırmada aracı olduğunu söyleyebiliriz.
Res extensa ve res cogitans ayrımının bir diğer nedeni, bilginin elde edilmesinde önemli bir
yeri olan duyuların düzenlenmeye ihtiyaç duymasıydı. Duyulardan gelen veriler işlenirken
aklın matematik ve geometrik kurallarına ihtiyaç vardı. Nitekim Descartes’in anlayışında
duyulardan hareketle yapılan bir soyutlama yani idelerin tecrübeye dayalı olarak meydana
çıkarılması kabul edilemez çünkü nihayetinde bir nesnenin aslı, onun duyularla
algılanmasından farklı bir yapıdadır. Bu nedenle Descartes’in eriyen mumunun duyulardan
geriye kalan tek özelliği uzam olduğunda bunu işleyecek olan duyumsamanın kendisi değil,
daha yüksek bir yeti olan düşünen öznenin matematik ve geometrik kurallarıydı. Nesnenin
temel niteliğinin uzam olarak belirlenmesi bu nedenle anlaşılırdır. Tekrar belirtmek gerekirse
Tanrı, dış dünyanın bir özelliği olarak uzamın gerçekliğinin teminatıydı. Bir bakıma Tanrı, dış
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dünya üzerine bilginin düşünceye uygun olmasını sağlayıp maddeye temel özellik olarak
uzamı veren yegâne varlıktır. Sonuçta maddenin uzamsallığı Tanrı’ya dayandığından onun
asli özelliği olarak kabul edilebilmiştir.
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Uygulamalar
Alexander Koyre’nin Yeni Çağ Biliminin Doğuşu adlı kitabı okunabilir.
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Uygulama Soruları
Kontrol edilebilir nedenselliğin somutlaşması olarak makineyi açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Descartes’in ortaya koyduğu düşünen özne, ben anlayışını da beraberinde getirmiştir.
Ontolojinin merkeze alıınması, Antik Dönem’deki hâliyle özneyi nesneye göre kendisini
ayarlamaya itiyordu. Bunun için düşünmenin gelişmiş hâli olarak felsefe, varlığın aslını ve
özünü bilmeye yönelik br etkinlik ve çabanın ürünü olarak görülebiliyordu. Hâlbuki Modern
Dönem’de ben anlayışı özneyi merkezî bir konuma sokarken maddeyi de cansız bir hâle
getirerek aktif olan öznenin kullanımına hazır hâle getirmekteydi. Öznenin cansız hâle
getirdiği madde, öznenin daha farklı bir kullanımı için ortaya koyulmuştur. Mekaniklik ve bu
paralelde ele alınması gereken makine, maddenin cansız olsa da hareket eden bir yapıya
kavuşturulmasında önümüze çıkacaktır.
Descartes’in res extensa ve res cogitans ayrımı maddenin özne karşısında istediği
biçimi alması için faydalı olacak imkânları sunmaktadır. Maddenin matematiksel ölçümü
temelini maddenin Galileo tarafından ortaya konulmuş olarak eylemsizlik ilkesinden
alacaktır. Bu nedenle harekete geçirilen, hareketi kontrol edilebilir olandır. Bu bakış açısı,
neden epistemolojinin bilim anlayışı üzerine inşa edildiğini de göstermektedir. Bilim,
maddeyi keşfetmek değil öznenin belirli beklentileri sonucunda ayarlamak istemiştir. Ontoloji
varlığın aslında nasıl olduğu gibi bir soruyla ilgiliyken artık bilim böyle bir bakış açısını kabul
etmediğinden ontoloji de kenarda kalmaya başlamıştır. Ama bu durum, felsefenin disiplinleri
arasında kopukluğa da yol açmıştır. Örnek vermek gerekirse metafizik kavramların bilimsel
bilgiye indirgenemediği bir durumda anlamsız oldukları gibi bir sonuca felsefe tarihi giderek
yaklaşmaya başlayacaktır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi Antik Dönem ile Modern Dönem’ın
merkezinde olan kavramlara karşılık gelmektedir?
a)

Logos-Makine

b)

Kozmos-Mekanik

c)

Tanrı-Düşünen ben

d)

Telos-Eylemsizlik

e)

Metafizik-Epistemoloji

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ben kavramının Modern Dönem’deki yapısına ait

a)

Benin kendi sınırlarını bilmesi

b)

Benin varlığın merkezine kendisini yerleştirmesi

c)

Benin kendisini düşünme faaliyetiyle tanımlaması

d)

Benin şüphe yöntemini kullanması

e)

Benin ontolojiden ziyade epistemolojiyi temel disiplin hâline getirmesi

3)
Deneyimcilerin Descartes’in ortaya koyduğu bilinç anlayışına ilişkin getirdiği
temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bilincin aslında olmadığı

b)

Bilincin ahlaki anlamda ele alınması gerektiği

c)

Bilincin düşünmeyle değil duyumlamayla ilgili olduğu

d)

Bilincin bir varlığa; bene tekabül etmediği

e)

Bilincin ancak deneyimle kazanılabileceği

4)

Descartes’in hangi sözü Modern Dönem’in mottosu olmuştur?

5)

Cogito kelimesinin kavramsal açımlamasını yapınız.

6)

Cogitonun anemnesisten farkı nedir?

7)

Ben ile res extensa arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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8)

Deneyimcilerin Descartes’e getirdiği eleştiriler nelerdir?

9)

16. yüzyılda neden matematik bilim olarak ön plana geçmiştir?

10)

Modern bilimde madde nasıl hareket eder?

Cevaplar
1)c, 2) a, 3) d
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7. ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde etik ve etiğin kavramları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Etik ile ahlak arasındaki fark nedir?

2)

Filozofların temel etik kavramları nelerdir?

3)

Etik kavramlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Etiğin Kavramları

Ahlak ile etik arasındaki
farkı anlamak

Ahlaken hayatta kullandığımız
kavramları sorgulayarak etiğin ne
olduğunu da anlamaya çalışabiliriz.

Etiğin Kavramları

Ahlakın kavramlarının
ele alınması olarak etiğin
ahlaka verdiği bilinci
sağlamlaştırmak

Etik üzerine antik dönem kitaplara
bakılması yardımcı olacaktır.

Konu
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Anahtar Kavramlar


Haz



Stoalılar



Mutluluğa layık olmak



Özgürlük
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Giriş
Etik, felsefenin ayrı bir disiplini olmasına rağmen her disiplinle ilgilidir. Etik; iyinin
var olup olmadığı denilince ontolojinin alanına, iyinin öğretilip öğretilemeyeceğiyle ilgili
olduğundaysa epistemolojinin alanına girer. Bunun yanında daha ileride göreceğimiz gibi etik
Antik Yunan’da doğal olarak siyaset disiplininin de içindedir. Bütün bu disiplinlerle ilgisine
rağmen etiğin özgürlük, mutluluk, erdem gibi kendi içinde özel olarak değerlendirilmesi
gereken kavramları da vardır. Bu bölümde, bu kavramları detaylı bir biçimde göstermeye
çalışacağız.
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7.1. Etiğin Kavramları
Ontoloji, bir disiplin olarak varlığın bilmesini önemser. O hâlde varlık ve bilmek, bu
disiplinin temelini oluşturur. Varlığın ne olduğunu ve nasıl olduğunu bilmek istediği için
insan, ontolojinin yanına epistemolojiyi de koymak durumunda kalmıştır. Buna önceki
bölümlerde değinilmiştir. Şimdi bilmeden farklı bir alan olarak eylem konusu ele alınacaktır.
Eylemde bulunma, farklı kaynaklara ve amaçlara sahip olan bir yapıya sahiptir. Bir
nesnenin ne olduğunu bildiğimizi söylediğimizde, ahlaki bir eylemde bulunduğumuzu
söyleyemeyiz. Eğer yazı yazmaya yarayan bir nesneyi kalem olarak nitelendirirsem yargım
doğru olur ve elde ettiğim de bir bilgi hâline gelir. Ama yaşlı birisine oturacak yer
verdiğimdeyse bu eylemim iyi olduğu gibi ben de iyi birisi olmaya yaklaşırım.
Kalemi bilmek, deneyim dünyası tarafından doğrulanmaya ihtiyaç duyan bir husustur.
Ama yaşlı birisine yer vermek, doğrudan deneyim dünyasını değiştiren bir durumdur. Aslına
bakılırsa nesnenin kalem özelliğini taşıması nesneye ait bir durumken (en azından gerçekçiler
için) yaşlı birisine yer vermem, benim insan olarak gerçekleştirmem gereken bir
sorumluluktur.
Ahlaken sorumlu olmak, irade sahibi olmayı zorunlu kılar. İradeyi ahlaki bilinç olarak
da düşünebiliriz. Dikkat edilmesi gereken husus, ahlaki bilincin irade olarak teorik bilinçten
farklı bir şekilde işlediğidir. Yine kalem örneğine dönecek olursak bir kalemi bilmeyi
istemem, neredeyse farkında olmadan gerçekleştirdiğim bir harekettir. Nihayetinde kalem
benim için bir metal ya da benzeri bir cisimden oluşmuş herhangi bir şeydir. Hâlbuki ahlaki
bir bilinç olarak irade, benden istemeyi çok daha yoğun bir biçimde yapmamı ister. Örnek
vermek gerekirse yaşlı birisine yer vermem doğal olarak istediğim bir şey değildir.19 Ahlaki
bilinç bundan dolayı yaşlı birisine yer vermem gerektiğini bana telkin eder. Hatta yer
vermediğimde vicdan denilen başka bir yeti beni sıkıştırır ya da suçlar.

7.1.1. Özgürlük
Ahlaki bir bilinç, özgürlüğün bilinci olarak görülebilir. İnsanın yapması gerekenin
söylenmesi ve onu yapma aralığı bize özgürlüğün olduğunu gösterir. Gerçi bu çok kısa bir
süre hatta anlıktır. Buna karşın bu gerilimin yoğunluğu, özgürlüğün olduğunu açıkça ortaya
koyar. Felsefeciler genel olarak insanın özgürlüğünün onun hayvanlardan farkı olduğunu
düşünmüşlerdir. O hâlde özgürlüğümüzün uçan bir kuşun özgürlüğünden daha farklı bir şeye
karşılık geldiğini ya da gelmesi gerektiğini söylememiz gerekir. Bir diğer değişle özgürlük
olması gerekeni ifade eder ya da olması gerekene yani ahlaki eyleme geçmek için alandır.
Karşılaştırarak açıklamak gerekirse dindarlar insana özgürlüğün ya da iradenin ahlaki olanı
yapmak için verilmiş olduğuna inanırlar.
“Nesneyi bilmek bana mutluluk verir mi?” sorusuna verilecek cevap bellidir. Gerçi
filozofların doğayı bilmeleri ve hikmeti bilme çabaları bir mutluluktu. Eudaimonia denilen
mutlu olma hâli, teorik bir bilme etkinliğin sonucu olarak ortaya çıkmaktaydı. Bu durumu,
19

Öyle olsaydı her gencin yaşlı olana yer vermesini gözlerdik. Ama giderek bunun azaldığını görmekteyiz.
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filozofların kendi işleri için çizdikleri ideal bir sınır olarak görmek gerekir. Ayrıca etik,
“İyinin kaynağı nedir? İyi insan nasıl olunur? Mutluluk nedir ve nasıl olmalıdır?” gibi sorular
sorarken doğa filozofları “Doğa nedir? Değişim nedir?” gibi sorular sorarlar. O hâlde konuları
farklıdır. Bilinen bir ayrımı hatırlatarak bu durumu ifade etmek gerekirse teorik alan olanın
alanıdır. Yani teorik olarak bilme doğada olanı araştırır. Hâlbuki etik yani ahlak felsefesi
olması gerekeni araştırır.

7.1.2. Mutluluk
Mutluluk ile iyi kavramlarının ilişkisi, felsefecilerin devamlı olarak meşgul eden bir
husus olacaktır. Yukarıda bunun Yunan dünyasında eudaimonia olarak karşılandığını
söylemiştik. Orta Çağ’da buna summum bonum adı verilecektir. İnsanların eylemlerini
mutluluk için yapmaları durumunda ahlaklı olmayacağı felsefecilerin genel bir kanaati
olmuştur. Bunun için de çoğunlukla din ile tartışmaya gireceklerdir. Çünkü cenneti ve
cehennemi vadederek eylemin ahlaki zeminini değiştirmek ister gibidir. En azından bu iddia,
Modern Dönem’deki felsefenin ve düşünüşün temelini oluşturacaktır. Dikkat edilmesi
gereken önemli bir husus, dinin ahlaki eylemlere ısındırmak için belirli vaatlerde
bulunduğudur. Bu, söz konusu vaatlerin olmayacağı anlamına gelmez. Daha çok dinin özünün
bu vaatlerden ibaret olmadığını gösterir. Dinin özü; bu anlamda inanılan varlığa karşı bir
ahlaki sorumluluğa, bu bağlamda İslam dininden örnek verecek olursak rızaya dayalı olarak
oluşur.
Mutlulukta dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, mutluluğun elde edilmesi ile ona
layık olunması arasındaki farktır. Mutluluğa layık olma, erdemli davranışın sonrasında
mutluluğu hak etme olarak görülebilir. Buna karşın mutluluğu elde etme, herhangi bir erdem
gözetmeden doğrudan mutluluğun amaç edinilmesini ifade eder. Genelde kendimize olan
sevgimiz olduğu için mutluluğu doğal olarak arzu ederiz. Önemli olan ve ahlakın karşımıza
bir sorumluluk ve ödev olarak çıkmasına neden olan husus da bu ben sevgimize rağmen
ahlaklı olmayı becerebilmemizdir.
Felsefe tarihinde önemli olan -tabii burada anmasak da oldukça önemli olan İslam
düşüncesini ayrı tutarsak- mutlulukla bağlantılı olarak iki düşünceyi görürüz. Bunlarda ilki
Epikür’ün diğeri de Stoalıların mutluluk anlayışlarıdır. Elbette felsefe tarihinde birçok ahlak
teorisinden bahsedilebilir. Buna karşın mutluluk üzerinde özellikle duranların bu akımı
benimsediklerini söyleyebiliriz.
Aslında mutluluk Yunan’da haz bağlamında ele alınıyordu. Haz ya da Yunancasıyla
hedone filozoflarca aşılması gereken, bedensel olarak nitelendirilerek kötülenen bir yere
sahiptir. Buna karşın Epikür, hazzı kötülemek yerine onu uygun bir biçimde kullanarak
onunla yaşamayı teklif etmiştir.. Erdem, bunun için hazla savaşmak anlamına gelecek şekilde
değerlendirilmek yerine hazzı kontrol etme yetisi olarak kabul edilir Epikür tarafından. Buna
karşın Stoalılar da erdemli olmayı önemsemişler ve erdemlilik bilincine varmayı ideal bir haz
olarak görmüşlerdir.

97

7.1.3. Erdem
İlerleyen bölümlerde Antik Yunan felsefesini incelerken bu kavramın nasıl doğduğunu
ve geliştirildiğini göreceğiz. Değinmemiz gereken önemli bir husus da şudur: Bizim kâmil
insan olarak nitelendirdiğimiz insan tipi faziletli ya da erdemli insan tipine karşılık gelir.
Yunan düşüncesinde insanın erdemliliği onun filozof ya da bilge olmasıyla eş tutulmuştur.
Erdemlilik herhangi bir amaç gözetmeden kendisini amaç olarak sunabilmiştir. Nitekim
Aristoteles’in eudaimoniası filozofun erdemli insan olması ve felsefe denilen etkinliği
erdemlilik olarak sunması karşımıza çıkar. Erdemlilik, daha sonra Orta Çağ’da dinin ağırlık
kazanmasıyla dindarlığın içinde değerlendirilmiştir. Bu da ister istemez filozof ile din adamı
arasında bir gerilime yol açmıştır.
Modern Dönem’de ise erdemlilik özerk olmayla beraber değerlendirilen bir hâle
gelmiştir. Yani erdemlilik ahlakın üst seviyeden uygulanmasıysa erdemli insan eylemini
herhangi bir çıkar gözetmeden sadece iyi olduğu için yapmalıdır. Bunun yanında ilerleyen
bölümlerde Kant’ın ahlak anlayışında göreceğimiz üzere erdemlilik olarak özerklik, insanın
akli kapasitesinin ahlakın ne olduğuna ilişkin kendi kendine eylemde bulunma yetkinliğe
kavuşmasını talep eder. Bunun için erdemlilik biraz da Yunan düşüncesini çağrıştıracak
şekilde kendi kendine yeter olmak anlamına da gelir.
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Uygulamalar
Alasdair McIntyre’ın Erdem Peşinde adlı kitabı okunabilir.
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Uygulama Soruları
Hayatınızda olmayıp da olmasını arzu ettiğiniz kavramlar nelerdir? Bu kavramların
olmamasının nedenlerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ahlakın kavramları olarak mutluluk, özgürlük ve erdem birbirleriyle ilişki içinde
görülmesi gereken kavramlardır. Bu ilişki, etiği bir felsefe disiplini olarak görmemizi sağlar.
Filozoflar farklı yorumlar getirse de bu ilişkiyi kurma becerileri onların ahlaki görüşlerinin
etik tarihi içinde önemsenmesine yol açmıştır. Özgürlük ve mutluluk, ahlaki olarak ele
alınması gereken kavramlardır. O hâlde bunlarla ilk başta ahlaki olarak karşılaştığımızı
söyleyemeyiz. Bir diğer deyişle, ahlakilik gereği özgürlük istediğimizi yapmama ve
istediğimizi yapmama olduğu için de mutluluğu temel amaç hâline getirmemek olarak
görülmüştür. Bunun için felsefeden alınan ama dinin içinde de yer bulan en yüksek iyi gibi bir
kavramla, idealle karşılaşırız. Bu, mutluluğun amaç edinilmese bile mutlulukla harmanlaşmış,
taçlanmış iyiyi ifade eder. Din, felsefenin ortaya koyduğu bu kavramı cennet vaadiyle ancak
kendisinin karşılayabileceğini düşünür.
Erdem kavramının Antik Yunan’da incelenmesi ile Modern Dönem’deki incelenmesi
farklıdır. Modern Dönem’de öznenin ön plana çıkmasıyla beraber erdemin kişiyi kendi içinde
bağımsız davranmaya ittiğini söyleyebiliriz. Özerklik kavramı her ne kadar Yunanca olsa da
bunun Modern Dönem’de içinin doldurulduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Antik Yunan’daki
biçimiyle özerklik fiziksel bağımsızlıktı. Yani isteklerden bağımsız olmaktı. Nitekim Antik
Yunan’da ve ondan sonra gelen ahlak akımlarında hazza karşı bir duruş özerklik olarak
belirlenir. Hâlbuki Modern Dönem’de özerklik, akli bir yetkinliğin kullanılarak hem dinin
hem de otoritenin müdahelesinin engellenmesi olarak görülür.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Ahlak dünyası ile nesne dünyası arasındaki temel fark aşağıdakilerden

a)

Ahlak dünyası olana, nesne dünyası ise olacak olana ilişkindir.

b)

Nesne olanın, ahlak ise olması gerekenin dünyasıdır.

c)
Nesne dünyası insanın ürettiği, ahlak dünyası ise insanın sadece kendisinin
olduğu bir dünyadır.
d)
Nesne dünyasında nesneler mekanik bir biçimde hareket ederken ahlak
dünyasında ise organik hareket edilir.
e)

Nesneler dünyası ahlak dünyasının merkezini oluştururlar.

2)

İnsanın eylemlerde bulunduğunda olması gerekenle karşılaşmasına ne ad

a)

Bilinç

b)

Sezgi

c)

Korku

d)

Sorumluluk

e)

Özgürlük

3)

Sorumluluğun neyin olmasına bağlı olarak olduğunu söyleyebiliriz?

a)

Özgürlük

b)

İnanç

c)

Akıl

d)

İrade

e)

Saygı

4)

Bilme ile eyleme arasındaki fark nedir?

5)

Doğru ile iyi arasındaki fark nedir?

6)

İradeyi tanımlamaya çalışınız.

7)

Özgürlük nasıl bir alan olarak tanımlanabilir?

verilir?
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8)

Ahlak ile olması gereken arasındaki ilişki nasıldır?

9)

Din ile mutluluk arasındaki ilişkiyi analiz ediniz.

10)

Epikür, hazzı nasıl tanımlar?

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) a
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8. ANTİK YUNAN’DA ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Antik Yunan’da etik; kavramlar ve kişiler üzerinden öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Eudamonia kavramı nasıl anlaşılmalıdır?

2)

Eflatun etiğinin temel kavramları nedir?

3)

Aristoteles’te erdem türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Antik etik anlayışı

Eudaimonia kavramının etik
açısından önemini açıklar.

Hazzın erdemle beraber
olduğu bir eylemde
kendimizin bulunup
bulunmadığını düşünelim.

Antik etik anlayışı

Ahlakın Antik Dönem
filozofları için önemini ifade
eder.

Özellikle Eflatun ve
Aristoteles’in eserlerine
bakılması gerekir.
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Anahtar Kavramlar


Erdem



İdeal eylem



Hayat düzeni
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Giriş
Yunan felsefesinde etik ile arete ya da erdem kavramı arasında oldukça yakın bir ilişki
vardır. Bu terimin tam olarak çevrilmesi mümkün olmadığından kavram tarafını açıklamayı
deneyeceğiz. Bunun yanında filozofların da bu kavramın içini doldurmak için nasıl görüşler
ortaya koyduklarını açıklamaya çalışacağız.
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8.1. Arete ya da Erdem
Sokrates’in felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne indiren adam olarak bir dönemi
kapattığı felsefe tarihinde genel olarak kabul edilmiş bir husustur. Doğa filozofları, doğayı
anlamak istiyorlardı. Bunu ahlaki bir çabadan uzak yapmadıklarını söyleyebiliriz. En azından
onlar doğayı anladıktan sonra insanı anlamanın daha doğru olacağını düşünüyorlardı. Ama
Sokrates, insanı insana sormak ve insanı insana anlatmak istiyordu. Diyalog bunun için
Sokrates’in yöntemidir. Onun elimize ulaşan bir fragmanı yoktur ama önceki derslerde ifade
ettiğimiz iki meşhur sözü ve yöntemi, herhangi bir fragmana ihtiyaç duymadan onu canlı
tutmamıza imkân sağlamıştır.
Antik Yunan’da erdemin insanın temel bir eylem biçimi olmasının (tele)ontolojik bir
anlama geldiğini biliyoruz. Bir atın erdeminin iyi koşmak olduğu söylendiğinde, aslında onun
varoluş amacının ne olduğu da ortaya konulmuş olunur. Eflatun erdemlilik başta olmak üzere
herhangi bir şeyin bilgisine ulaşmayı istemeden önce bilgiyi bilgi yapan temele, sophiaya
ulaşmak gerektiğini düşünmüştür. Fakat bu gereklilik ya da filozof arzusunun
karşılanamadığı, Sokrates’in sofistleri yense de kendisini galip saymamasından
anlaşılmaktadır. Çünkü Sokrates, bilginin ne olmadığını belirlemekte ama ne olduğunu
belirleyememektedir. Bir diğer deyişle bilginin ne olmadığının bilgisi gibi ironik bir durum
söz konusudur. Nitekim Kierkegaard, Sokrates’in Protagoras’ı sıkıştırmasının olumsuz
belirlemelerden ibaret olduğunu iddia etmiştir.20
Karşıdakini alt etmek sofistlere yakışır. Zaten Sokrates onları alt etmek değil onlardan
bir şeyler öğrenmek istediğini, ironik bir biçimde, defalarca belirtmiştir. Sokrates karşıdakinin
bilgi üzerine iddiasını çürütse bile kendisi de bilginin ne olduğunu belirlemekten
uzaklaşmaktadır. Çünkü sofistin ortaya koyduğu her çözümün çürütülmesiyle verilebilecek
cevaplar tüketilmiş olur. Sonuçta “Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir.” sözü
bilginin var olduğunun inkârı değilse de insanın bilmesinin arttıkça aslında bilmediğinin daha
fazla artması gibi bir ironiyle karşı karşıya olduğunun bir itirafı hâline gelir. Bunun için
ironinin içinde olan sadece sofistler değil, aynı zamanda Sokrates’tir.
Bu felsefi tartışmayı belki teorik bulabiliriz. Ama meselenin özü erdemli insanın
yetiştirilip yetiştirilemeyeceğiyle ilgilidir. Neyi bilebilirim gibi bir tartışma yoktur. Hatta ne
yapabilirim gibi bir tartışmada söz konusu değildir. Söz konusu olan, daha çok insanın
erdemli bir vatandaş hâline gelmesi yani ne yapması gerektiğini bilmesinin yanı sıra bunları
en iyi bir biçimde yapmasıdır. Unutmamız gereken bir hususu belirterek bu farklılığı
destekleyebiliriz. Yunan düşüncesinde etik, politikanın altında olan bir disiplindir. Dolayısıyla
etiğin insanı belirli bir biçimde davranmaya ve bu davranışı gerçekleştirmeye hazırlamayla
ilgili olarak devletin işinin bir parçası hâline gelmesini doğal karşılamak gerekir.

Soren Kierkegaard, İroni Kavramı, çev. Sıla Okur, İmge Kitabevi, Nisan 2009, s.70-71.
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8.2. Eflatun
Bir felsefe öğrencisinin 20. yüzyılın önemli filozoflarından Alfread North
Whitehead’ın “Bütün felsefe tarihi Eflatun’a düşülmüş dipnotlardan ibarettir.” sözünü akılda
tutması önemlidir. Felsefenin bütün disiplinlerinde ondan bahsetmemizin nedeni, felsefenin
temeline ilişkin olarak ortaya konulabilecekleri bu filozofun koymuş olmasından
kaynaklanmaktadır. Buna karşın Eflatun’un etik anlayışı, hem var hem de yok gibidir. Hatta
onun felsefesine tümüyle etik gözüyle bakabileceğimiz gibi hiçbir zaman etiğin olmadığını da
söyleyebiliriz. Çünkü etiği özellikle Eflatun’da politikanın altında görürüz. Buna karşın onun
temel eserleri, bilgi konusu olsun kozmoloji olsun bir şekilde etiğe ya da etiğin önemli
kavramı olan iyiye bağlanmaktadır.
Eflatun için iyi, ideaların ideasıdır. Böyle olunca iyi ideası, kendi açılımını güzel
olarak da adalet olarak da Tanrı olarak da yapmaktadır. Onun geometri ve matematik
tutkunluğu; dahi iyi ideasını bir ideası olarak görmesini ve sayılar ile şekilleri bu aynı olan
bir ve iyi ideasının en yakınında olan idealar olarak görmesini sağlamıştır. Politik bir eser
olarak görebileceğimiz Devlet ve Yasalar adlı eserleri, aslında etik kavramların
temellendirilmesi için varlığın ve bilginin tartışıldığı eserlere dönüşür. Phaidon diyaloğunda
“felsefeyi ölüme hazırlık” olarak görmesi dahi etik bakış açısından anlaşılması gereken bir
ifadedir.
Bunun için, belki de Eflatun’da, kişiye bakmak yerine kişinin olduğu topluma ve onun
içinde bulunduğu düzene bakmak uygun olur. Burada düzen kelimesinin özel bir yeri
olduğunu söylemeliyiz. Düzeni hem uyum hem de ölçü olarak anlamak gerekir. Aslında
gerek uyum gerekse ölçü birbirleriyle ilgilidir. Bir müzik parçasında farklı ses notaları belirli
bir ölçüye göre çalındığında uyum meydana gelir ki burada oluşan sese de güzel denir. Güzel
burada sadece biçimsel bir estetikten ibaret değildir ve bunun için iyiyi de kapsayacak bir
şekilde anlaşılmalıdır. Örnek vermek gerekirse iyi bir insan ölçülü hareket eden bir insandır.
İnsanda farklı yetiler olduğu için de bu yetilerin uyumu yukarıda bahsettiğimiz ölçüyle
beraber olduğunda ortaya ideal insan tipi ya da erdemli insan çıkar. Peki, ama ruhun farklı
bölümlerinin erdemliliği ve bunların arasındaki uyumun sağlanması nasıl olmaktadır?
İştaha ya da nefsin erdemi ölçülülüktür. Yani istemek bir şeye iştahla saldırmak
yerine iştahın kontrol edilerek gerekli olanın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda
fiziksel arzuların kontrol altına alınmasının kastedildiğini söyleyebiliriz. İradenin erdemi
cesarettir. Cesur olan, kendisini korkaklıktan ayırdığı gibi atılgan ya da gözü pek olmaktan da
ayırmak durumundadır. Aklın erdemi ise bilgeliktir. Bilgelik, herkesin sahip olabileceği bir
erdem değildir. Zaten dikkat edilirse erdemlerin sıralanışı yani belirli bir hiyerarşisinin olması
söz konusudur. Bunun için bilgelik, aklı belirli orandan diğerlerinden üstün olanların
göstermesi gereken bir erdemdir. Yalnız şunu unutmamak gerekir ki bir üstteki erdeme sahip
olan alttakilere de sahip olmak durumundadır. Sahip olmadığı durumlar olabilir ama bu
kişinin erdemliliğinin eksik olduğuna delalet eder. Nitekim son erdem olarak adalet, bütün
diğer erdemlerin uyum içinde olması sonucunda ortaya çıkar.
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Eflatun, insanların erdemlerinin doğuştan olduğunu düşünür. Erdemlilik konusunda
temel sorun, yukarıda kısmen bahsettiğimiz gibi erdemin öğretilip öğretilemeyeceğidir.
Erdemin doğuştan olması, onun öğretilemeyeceği anlamına gelir. Eflatun’un derdi bunun için
erdemi öğretmek derken insandaki erdemleri belirli ölçüde geliştirerek onları ideal bir
erdemlilik hâline yaklaştırmaktır. Nitekim daha ileride siyaset/politika bahsinde göreceğimiz
gibi Eflatun’un devlet anlayışı ve öngördüğü toplumsal yapı totaliter ve otoriter olmakla
suçlanmıştır. Bunun gerçekten de öyle olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Buna karşın
Eflatun’un asil bir aileden geldiği için efendilik sistemini istemesiyle ilgisi yoktur. Bu durum,
daha çok insanın kötülüğe yatkın olduğu için ancak katı bir devlet anlayışında terbiye edilip
geliştirilebileceğidir.

8.3. Aristoteles
Aristoteles ile Eflatun’un felsefelerindeki idealist-realist karşıtlığı etik alanına da
yansımıştır. Eflatun, filozof olmayı erdemli olmanın ideal hâli olarak ortaya koyarken
öğrencisi Aristoteles, filozofun erdemliliğinden ziyade eudamonia denilen mutluluk hâlinin
yakalanması için ideal ortam olarak görmüştür. Yani birisi filozofluğu ideal erdem olarak
görürken diğeri ideal mutluluk olarak görmüştür.
Buna karşın Aristoteles’in bütün felsefesinin hocasını eleştirmesi ondan
faydalanmadığı anlamına gelmez. Eflatun’un ölçülülükle ilgili söyledikleri bütün Yunan
düşüncesinin mirasıdır. Eflatun’un fazladan yaptığı şey, bunun doğada da kaynağı olduğunu
söyleyerek ölçülülüğü özellikle sofistlerin yozlaştırıcı tavırlarına karşı meşrulaştırmak ve
daha sağlam kılmaktır.
Bunun için ruhun erdemlerinden bahsettiğinde Eflatun, öğrencisi bunu her eylemin bir
orta noktası olması gerektiği şeklinde basit formüle dönüştürmekten geri kalmadı. Örnek
vermek gerekirse atılganlık ve korkaklık, bir eylemin ifrat ve tefrit taraflarıdır. Bunların
erdemsizlik olduğu noktada cesaret, bu ikisi arasında olmak anlamında karşımıza çıkar. Bir
eylemin ne zaman korkaklık ne zamanda atılganlık ne zaman da cesaret olarak
tanımlanabileceği eylemin içindeki şartların değerlendirilmesini gerekli kılar. Bundan dolayı
gerektiği yerde gerektiği biçimde davranmak orta noktayı doğru olarak belirleyecektir. Bunun
için Antik Yunan’da iki önemli kavramın Aristoteles’in felsefesinde önemli olduğunu
söyleyebiliriz. Bir tanesi phronesis yani tedbir ya da basiret diğeri de prohairesis yani tercih
olarak çevrilebilir. Her iki kavramın eylemde neyin tercih edilmesi gerektiğini belirlemekte
ahlaki yetiler olarak kullanıldığını düşünebiliriz.
Aristoteles’in bir diğer önemli tasnifi erdemleri karakter ve düşünce erdemleri olarak
ikiye ayırmasıdır. Karakter her insanda olan davranışların tekrar edilmesiyle kimlikleşmesini
ifade eder. İşte insanda alışkanlık sonucunda oluşan bu karakterlerin iyi yönde olması için
Aristoteles’in tavsiyeleri söz konusu olacaktır. Bu tavsiyeler hocasının yaratıcılığından çok
gelenek ve göreneklerin analizinin yapılmasını ifade eder. Bunun için belli ölçüde Aristoteles
kendi etik görüşünü Yunan’ın ahlakını akılsal bir tasnife tutmakla sınırlandırır.
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Uygulamalar
Eflatun’un Devlet ile Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik adlı kitabı okunabilir.
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Uygulama Soruları
Erdem ile mutluluktan hangisi sizin için daha önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eudaimonia kavramı, mutlu olma hâli daha doğrusu huzurlu olma hâli olarak
anlaşılabilir. Huzur içinde mutluluğun olduğu ama sadece mutluluğun olmadığı bir durumu
ifade etmektedir. Huzur bir nevi kalıcı olan hazzın ve mutluluğun olduğu bir üst hâldir. İşte
bu nedenle gerek Platon gerekse Aristoteles ahlak anlayışlarını huzurun nasıl elde edileceğine
ilişkin görüleşlerle doldurmuştur. Her ikisi de site yani şehir yaşamını huzurun olması,
mutluluğun kalıcılığı için şart koşmuşlardır.
Eflatun da Aristoteles’te de ortak olan nokta eylemlerin insanın psikolojik olarak bir
denge içinde yapılması gerektiğidir. Bunun için Eflatun bir oransal denge ararken Aristoteles
söz konusu dengeyi orta noktayı bulma olarak öngörmüştür. Her ikisi de böylece ifrat ile tefrit
arasında orta yolun olmasını tavsiye etmiş olurlar.
Bu bağlamda özellikle dikkat etmemiz gereken nokta erdemin bir vatandaş olma
bağlamında ele alınmasının anlamının ne olduğudur. Erdem bu hâliyle yani etik bir kavram
olsa da aynı zaman da vatandaşlık olarak ele alındığında siyasete dönüşmektedir. Siyaset
yapmak da mutlulukla ilgili hâle geldiğinde de bugün bizim anladımız manadan
uzaklaşmaktadır. Elbette bugün artık siyaseti böylesine idealize etmekten vazgeçtiğimizi
belirtmemiz gereklidir.
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Bölüm Soruları
1)
Sokrates’i kendisinden önce gelen filozoflardan ayıran temel husus
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Onların doğa görüşlerine katılmaması

b)

Sokrates’in farklı bir arke ortaya koyması

c)

Felsefeyi doğadan ziyade insanı anlamak için kullanmış olması

d)

Sokrates’in herhangi bir fragman bırakmamış olması

e)

Sokrates’in soylu bir aileden gelmiş olması

2)
Sokrates’in gelmesiyle beraber felsefenin hangi disiplinin ve kavramının
önemli hâle geldiğini söyleyebiliriz?
a)

Etik-eudaimonia

b)

Etik- Arete

c)

Ontoloji-Tanrı

d)

Ontoloji-Telos

e)

Epistemoloji-Doksa

3)

Erdem kavramıyla antik Yunan’da neyin amaçlandığını söyleyebiliriz?

a)

Daha bilgili olmayı

b)

Kendi özünü idrak etmeyi

c)

Daha iyi vatandaş olmayı

d)

Daha iyi bir yönetici olmayı

e)

Filozof olmayı

4)

Diyalog nasıl bir yöntemdir?

5)

Diyalog kim tarafından kullanılmıştır?

6)

Eflatun’un bilgi anlayışındaki temel nedir?

7)

Sokrates’in ironisi nedir?

8)

Etik ile politika arasındaki ilişki nasıldır?
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9)

Eflatun’un felsefe tarihinde neden önemlidir.

10)

Eudaimonia kavramını açıklayınız.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) c
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9. MODERN ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde modern etik; modern etiğe genel bir bakış, David Hume, Kant,
aydınlanmacı akıl ve etik başlıkları altında öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Modern Çağ etiğini, Antik Dönem etiğinden ayıran hususlar nelerdir?

2)

David Hume’un etik eleştirisi neyi hedefler?

3)

Kant’ın etik anlayışında temel kavramlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern Etiğe Genel Bir
Bakış

Modern Dönem etiğini
anlamak

Mutluluğun erdemle beraber
düşündükten sonra
erdemden ayrı bir biçimde
düşündüğümüzde aklımıza
gelenleri not edelim.

Modern Etiğe Genel Bir
Bakış

Özerklik kavramı
çerçevesinde yeni bireyin
ortaya konulması

Özerklik kavramı hakkında
literatür taraması yapalım.
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Anahtar Kavramlar


Olan ve olması gereken



Ödev



Ahlak yasası
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Giriş
Modern etik, klasik ya da antik etik anlayışından diğer disiplinlerde olduğu üzere
farklılık gösterir. Temel amacımız, bu farklılıkların neler olduğu ve özellikle hangi filozoflar
bağlamında olduğudur.
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9.1. Modern Etiğe Genel Bir Bakış
Modern etiğin din ile ilişkisi Yunan’da ortaya çıkan etiğin farkını oluşturur. Yunan’da
din ile etik arasındaki gerilimin Euthyphron diyalogunda ortaya çıktığını söylemek
mümkündür. Buna karşın metne baktığımızda dinin olmamasına dair bir eleştiriden ziyade
dinin nasıl olması gerektiğine dair bir eleştiri söz konusudur. Modern Dönem’de din, her
şeyin dayandığı bir zemin olmaktan çıkar. Doğal olarak bu etkisini en çok da etik alanında
kendisini gösterir.
Öncelikle burada Modern Dönem’de yaşanılan din ile etik arasındaki gerilimin
kaynağını iyi anlamamız gereklidir. Vahiy dinlerinin yapısı diğer dinlerden daha farklıdır.
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet tek bir dinin olduğunu, diğerlerinin inançlar olduğunu
iddia eder. Bunun yanında kendi görüşlerinin hayata geçirilmesi noktasında da yolun belirli
ve değiştirilemez olduğunu iddia ederler. Böylece vahiy dinleri, sadece tek bir Tanrı’ya
inanılması gerektiğini değil aynı zamanda bu Tanrı’ya nasıl inanılması gerektiğini de
belirlerler. Buda bir dinin kurumsallaşması ya da kurumsallaşmaya yakın olması anlamına
gelmektedir.
Ortaçağda dinin kuvvetinin ağır olduğu dönemlerde felsefe dinin hizmetine
kullanabilmekteydi. Buna karşın Rönesans ve reform dinin kurumsal yapısına ve dünya
görüşü oluşturacak ağırlığına darbe vurdu. Bunun sonucu olarak da felsefe, din tarafından
istediği biçimde kullanılma imkânına sahip olmaktan çıktı. Olması gerekeni din belirlerken
etiğin burada görevi, din tarafından belirlenen hususların neden öyle olması gerektiğine ilişkin
meşru yani rasyonel zemini hazırlamaktan ibaret olmaktaydı. Doğal olarak dinin kendisi etiğe
yakın durduğu için etiğin çok fazla ön plana çıkmasına gerek yoktu. Yunan’da etik, bir nevi
din rolünü üstlenmekteydi. Çünkü dinin vahyin olmadığı durumda yönlendirilmesi doğal
olarak akla kayıyordu. Nitekim akılsal olan zaten filozofların düşüncelerinde Tanrısal olan
olarak nitelendirilmeye devamlı olarak hazırdı. Modern Dönem’de din ile etiğin birbirleriyle
yaşadığı gerilim sonucu durum değişti. Aslında bu durum özellikle Hristiyanlık için
geçerlidir. Nitekim din ile etiğin birbirleriyle kavgası filozoflar tarafından ahlakın kaynağının
din olmadığı zaman ne olacağı sorusuyla beraber ele alınır oldu. Bu aslında dinin kaynağının
insana indirgenmeye çalışılmasından başka bir şey değildir.

9.2. David Hume
Hume’un ahlak öğretisi onun epistemolojisine paralel olarak gider. Hume genel olarak
etik değerlerin oluşumunun psikolojik kökenli olduğuna işaret eder. İnsanların bir beklenti
sonucunda olanı olması gerekene dönüştürdükleri ifade eder Hume. Bunun için bir şeyin
böyle olmasının böyle olması gereken gibi yargılara geçiş yapıldığını iddia eder. Örnek
vermek gerekirse “Tanrı vardır.” önermesi Tanrı’nın iyi olması gerektiği gibi etik önermeye
dönüşür.
Hume için önemli olan bir husus aklın her şeyiyle hâkim olduğu dönemde akla karşı
getirdiği eleştirilerdir. Hume teorik aklın alışkanlığa dayalı olarak nedenselliği inşa ettiğini
söylediğinde bilimselliğe de sıkı bir eleştiri getirmişti. Ahlak alanında Hume akla daha sıkı bir

124

eleştiri getirir. Moral yargılar diğer ilerisi sürer Hume, akıl yargıları olamazlar, çünkü akıl bizi
asla eyleme sevk edemez. Oysaki moral yargıların kullanımının büyük hedefi ve amacı
eylemlerimize rehberlik etmektir. Akıl ya matematikte olduğu gibi idelerin bağıntılarıyla ya
da olgu sorunlarıyla ilgilidir. Bunlardan hiçbiri bizi eyleme sevk edemez. Biz, vaki olan şu ya
da bu şeyle değil, fakat vaki olan ya da olacak şeyden çıkan haz ya da acı beklentisiyle
eyleme sevk ediliriz.”21 Şu hâlde insanın din inancının da kaynağında psikolojik olduğunu
iddia eder. Bu, din adamları için dinin kaynağını akıl olduğunu iddia edilmesinden daha kabul
edilemez bir durumdur.

9.3. Kant
Kant’ın etiği Hume’dan sonra iki hususu düzeltmek ihtiyacında olmuştur. Öncelikle
Hume’un etik değerlerin kaynağına ilişkin yarattığı şüpheyi ortadan kaldırmak ikincisi de
dinin artık etkin olmaması gereken bir durumda ahlakın kendi zeminini temin etmek.

9.3.1. Ahlak Yasası ve Özgürlük
Kant ahlak yasası ile özgürlük arasında bağlantıyı şu şekilde ifade eder:
“Burada özgürlüğün ahlak yasasının koşulu olduğunu söyledikten sonra, yazının
içinde, özgürlüğün bilincine varabilmemizin koşulunun her şeyden önce ahlak yasası
olduğunu belirttiğimde, kimse bu noktada bir tutarsızlıkla karşılaştığını sanmasın diye, şu
kadarını açıklayayım: özgürlük ahlak yasasının ratio essendisidir ama ahlak yasası da
özgürlüğün ratio cognoscendisidir. Ahlak yasası daha önce aklımızda belirgin bir biçimde
düşünülmüş olmasaydı, özgürlük gibi bir şeyi (kendi içinde çelişme taşımasa bile)
varsaymakta hiçbir zaman kendimizi haklı göremezdik. Ama özgürlük de olmasaydı, içimizde
karşılaşabileceğimiz bir ahlak yasası hiç bulunmazdı.”22
Kant için özgürlük insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Ama bu
özgürlüğün sorumluluk olarak anlaşılması önemlidir. Yoksa özgürlük istediğini yapabilme
serbestliği değildir. Ahlak yasası adı verilen sorumluluk temel olarak belirli bir ahlaki
davranışı tavsiye etmez. Daha çok bir eylemin nasıl yerine getirilmesine ilişkin katı kuralar
getirir. Kant’ın ahlak anlayışına bu nedenle biçimsel olma suçlaması yapılır. Kant’ın ahlak
yasası bir yönüyle böyle olmak zorundadır. Çünkü gerek bilgide gerekse varlıkta bir nesnenin
biçimini yani formunu belirlemek onun aslında ne olduğuna ilişkin kesin bir yargıya varma
imkânına sahip olmanın yoludur. En azından felsefeciler için. Bunun için ahlakın biçimsel
olanı belirleme olması gerekene ilişkin olarak bir yargıya sahip olmak demektir. Kant’ın
kategorik imperatif adını verdiği eylem biçimi aslında eyleme duyulması gereken niyetim
yani maksimin düzenlenmesini ifade eder.
Kant için ahlak yasası üç tanedir:

21
22

Alasdair McIntyre, Ethik’in Kısa Tarihi, Paradigma, 2001, s.192.
Pratik Aklın Eleştirisi, 5:5.
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Öyle davran ki davranışının maksimi herkes için geçerli olabilecek bir ilke
hâline gelebilsin.

İnsanı asla araç olarak değil ama amaç olarak kabul etmek ve ona göre
eylemde bulunmak.


Eylemleri bir gayeler krallığı olacak şekilde uyumlu düzenlemek.

Kant için bunlar kayıtsız şartsız olarak bir eylemin yapısında olması gereken
hususlardır. Antik anlayışta eylemin yapısı Eflatun’da bize ideal insanı çıkarmaktaydı. Onun
için toplumsal yapı bireysel ahlakın belirleyicisi olmasında rağmen toplumun düzenleyicisi
olarak filozof-kral vardı. Bunun yanında Aristoteles de bir eylemin nasıl düzenlenmesi
gerektiğine ilişkin olarak sağduyulu davranmayı öngörmekteydi. Sağduyu mutluluğu, huzuru
bozmamak için kullanılması gereken bir araçtı. Kant’ın yaptığı ne ideal bir erdemli insan tipi
ortaya çıkarmak ne de mutluluğu kaçırmamak için sağduyuyu kullanmaktır. Onun ki bir ödev
ahlakıdır ki bu hem mutluluğu hem de erdemliliği farklı bağlamlarda ele almamızı sağlayan
bir husustur.

9.3.2. Ödev
Ödev kavramı bir eylemin yasaya saygıdan dolayı yapılmasını ifade eder. Tam olarak
Kant’ın ifadeleriyle “Ödev yasaya saygı gereği yapılan bir eylemin zorunluluğudur.” 23
İlkönce ahlakın insan aklında yasa formu yukarıda bahsedilen üç ilkeyi göz önünde
bulundurularak doğal hâline kavuşturulması gereklidir. Şu hâlde insan ahlakı doğal hâlden
uzak bir biçimde taşımaktadır. Ahlak insan tarafında bencil bir biçimde kullanılır. Bu genelde
olandır ama olması gereken değildir. İnsanların mutlulukları için ahlakı kullandıkları ilk ilkeyi
yani evrensellik ilkesini zedelerler. Çünkü mutluluk her zaman öznel olan bir maksimdir. Bir
eylemin şartlı olarak yani heteronom olarak yapılması ile kategorik yani kayıtsız şartsız bir
biçimde yapılması Kant’ın etiğinde özsel bir öneme sahiptir.
Bu aşamada etiğin bir diğer kavramı olan özerklik kavramına girmeliyiz. Özerklik
kavramı kendi kendine yeter olmayı ifade eder. Kant kendi kendine yeter kuvvette olmayı
fiziksel olarak değil de akılsal bir biçimde anlar. Akılsal bir biçimde yeter olma da irade
denilen önemli bir kavramı göz önünde bulundurmamızı gerekli kılar. Burada Kant’tan kısa
bir alıntı yapmamızda fayda vardır:
“Dünyada olsun, hatta dünya dışında olsun, yalnız iyi iradeden başka kayıtsız koşulsuz
iyi sayılabilecek hiçbir şey düşünülemez. Kuşkusuz anlama yetisi, zekâ, yargı gücü ve
kendilerine ne ad verilirse verilsin düşüncenin öteki doğa vergisi yetenekleri ya da mizacın
özellikleri olarak yüreklilik, kararlılık, eğilimlerinde direnme birçok bakımlardan iyi ve

Kant, “Ahlak Metafiziğinin Temelllendirilmesi” çev. Nejat Bozkurt, Seçilmiş Yazılar, Remzi Kitabevi, 1984,
s.151.
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istenilir şeylerdir ama doğanın bağışladığı bu yetenekleri kullanacak olan iradenin ve bundan
ötürü de karakter denen özel yapısı iyi değilse, son derecede kötü ve zararlı olabilirler.”24
Bunun yanında iradenin yetkinliği sadece bağımsız olmayı değil ama aynı zamanda
ergin olmayı hedefler. Akılsallık kararın sadece akıldan kaynaklanmasını değil aynı zamanda
akıldan kaynaklanması gerektiği sağlanınca aklın en iyi bir biçimde karar vermesini hedefler.
İşte Kant, buna bir eylemin yasadan dolayı yapılması gerektiğini söyleyerek ahlakileştirir.
Ama ahlakileştirdiği ölçüde de rasyonelleştirir. Yani Kant, katı bir rasyonelliği ahlakilik
olarak belirler.

9.4. Aydınlanmacı Akıl ve Etik
Aydınlanma basit olarak bir tarihsel dönemi ifade etmez. Modern insanın geçirdiği her
türlü tecrübeyi kendi akılsallığına hizmet edecek şekilde kullanmayı ifade eder. Bunun için
din hem kabul edilir hem de karşı çıkılır. Ahlak aydınlanmacı insanın dine karşı oluşan
zeminin meşru kılmak için önemli bir alandı. Bir diğer deyişle din olmadan ahlaklı olmanın
yolu sağlandığında aydınlanma, bütün insanlık tarihinin modernlik ve aydınlanma yolunda
doğru olarak ilerlediğini göstermiş olacaktı. Kant’ın bu bağlamda ortaya koyduğu akıl tipi
bizim için açıklayıcı olmaktadır:
Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan
kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna
başvurmaksızın kullanamayışıdır.25
İnsanın yetkinliğinin yani karar vermede yegâne merci olduğunu göstermesi açısından
önemli bir metindir. Nitekim bu güven tesis edilince Kant’ın dinin nasıl olması gerektiğine
ilişkin olarak bir diğer önemli eseri olan Yalın Aklın Sınırları İçinde Din adlı eserinde de
şunları yazar:
Ahlak özgür bir fail kavramı üzerine kurulduğundan, akıl aracılığıyla şartsız yasalara
kendisini, sadece özgürlüğüyle bağladığı için ne kendisi üzerinde herhangi bir varlığa ne de
ödevini kavramak için yasadan başka herhangi bir motive ihtiyaç duymaktadır.” 26
Kant’ın felsefe sistemi, ahlakın dine ilerlemeyi öngörmektedir. Buna rağmen, Kant’a
yapılan eleştiriler genelde onun dini ahlaka indirgemesiyle ilgilidir. Bu meseleyi daha iyi
anlamak için farklı bir açıdan değerlendirme yaparak, doğal din ile kitabi din arasındaki
çatışmadan bahsedilebilir. Doğal din ile vahiy ya da kitabi din arasında yaşanan çatışmanın
nedeni, ilkinin ahlakı belirleyen akla öncelik verirken, ikincisinin vahye dayanarak akla
öncelik vermemesinden kaynaklanır. Özellikle Kant’ın yaşadığı Aydınlanma Dönemi’ni göz
önünde bulunduracak olursak ikinci türden dini anlayışa karşı bir eleştiri söz konusudur.

24

A.e.,s.145.
Kant, Aydınlanma Nedir, Seçilmiş Yazılar, Çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi, 1984, s. 211.
26
Kant, Yalın Aklın Sınırları İçinde Din.
25
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Uygulamalar
Düşünüyorum o hâlde varım yargısını analiz ederek açıklamayı deneyebilirsiniz.
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Uygulama Soruları
Modern etiğin yukarıda bahsedilen kavramlarına kendi yaşamınızdan karşılıklar
bulunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern Dönem’de etiğin sorunu Descartes’in beni ön plana çıkaran
paradigma/değerler dizisi belirleyen felsefesine paralel olarak özerk bir kimlik kazanmak
olmuştur. David Hume ahlakın bireye indirgemesi sonucu nasıl şüpheye düşüleceğini
göstermiş olur. Buna karşın ondan sonra gelen Kant, Hume da dâhil olmak üzere bütün ahlak
görüşlerine bir çekidüzen vermeye çalışır. Bunu yaparken modern paradigmanın beni öne
çıkarmasını haklı gösterecek şekilde felsefesini oluşturmaya çalışır. Kant’ın özerklik
anlayışını eylemin yasaya saygıdan dolayı yapılmasını bu bağlam içinde değerlendirdiğimizde
Kant’ın felsefesini daha iyi anlamlandırabiliriz.
Din ile etik arasındaki kavgada akılsal olmamızın bir ölçüt hâline geldiğini
söylememiz gereklidir. Din; akıl ile tekrar anlaşılan bir olgu hâline gelir. Bilimsel bakış açısı
her şeyi olgu ya da nesne hâline getirdiğinde onu çözülebilir olma yoluna koyduğunu
sanıyordu. Bunun için din vahyin değil de bizzat modern aklın bir nesnesi hâline
getirilecektir. Bu türden bir işleyiş sonucu ortaya çıkacak olana da doğal din adı verilecektir.
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Bölüm Soruları
1)

Euthyphron diyalogunda etik din ilişkisi nasıl açıklanabilir?

a)

Etik ile dinin ayrı alanlar olduğu ortaya konulmaktadır.

b)

Etik dinin olmamasını değil nasıl olması gerektiğini belirlemeye çalışmaktadır.

c)

Etik, dini de politikanın altına çekmek istemektedir.

d)

Din etiğe kolayca uyum sağlamaktadır.

e)

Etik ile din arasında herhangi bir gerilimin olmadığı ifade edilmektedir.

2)

Hume’un etik anlayışına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)

Etik kavramlarının kaynağının akıl olduğunu iddia etmez.

b)

Etik kavramların olması gerekeni değil olacak olanı dikkate aldığını belirtir.

c)

Etiğin değerlerinin kaynağının din olduğunu düşünür.

d)

Etik değerlerin duygulara bağlı olduğunu düşünür.

e)

Ahlaki eylemlere haz ya da acı nedeniyle sevk ediliriz.

3)
Kant için özgürlüğün en önemli destekleyici kavramı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Özerklik

b)

Erdem

c)

Ödev

d)

Ahlak yasası

e)

Saygı

4)
Euthyphron diyalogundan hareketle din ile etik arasındaki ilişki hakkında ne
söylenebilir?
5)

Vahiy dinlerinin farklılığını açıklayınız?

6)

Rönesans ve reform Hristiyanlığı nasıl etkilemiştir?

7)

David Hume’un etik anlayışını açıklayınız.

8)

Ahlak yasası ile özgürlük ilişkisi nasıldır?
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9)

Ratio cognescendi Kant’ın ahlak felsefesinde ne anlama gelir?

10)

Özerklik kavramını açıklayınız.

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d
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10. SİYASET FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde siyaset felsefesi; etik ve devlet anlayışı çerçevesinde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Siyaset ve etik ilişkisi nasıldır?

2)

Siyasetin antik anlayış ile modern anlayıştaki farkı temel olarak nedir?

3)

Modern Dönem’de devlete nasıl bir görev verilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Siyasetin ahlakla ilişkisi

Siyaset ile ahlak arasındaki
ilişkiyi anlamak

Acaba kendimizde önemli
olarak gördüğümüz değerleri
nasıl hayata geçirirdik
sorusunu kendimize yine
sormalıyız.

Modern siyaset anlayışı

Modern Dönem’de devletin
inşasında insan doğasının
yeniden tanımlanması

Hobbes’un Leviathan adlı
eseri okunabilir.
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Anahtar Kavramlar


İnsan doğası



Sözleşme



Antagonizm
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Giriş
Siyaset veya orijinal olarak politika antik anlayışta doğal olarak etiği kapsar. Bunun
anlamı devletin ya da devletin işlerinin yürütüldüğü şehirde insanların kendi olgunluklarını
sağlayabiliyor olmalarındandır. Bunun yanında dünya şartları insan tarafından değiştirildikçe
insanın siyasete bakış açısı da değişmiştir. Bunun için de siyaseti belirleyen kurallar, toplum
sözleşmesi kavramı altında yeniden yazılmaya başlamıştır.
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10.1. Etik Neden Siyasetin İçindedir?
Bir disiplinin diğerinin altında durması belki de disiplin kavramını bir ayrım olarak
kullandığımız için bize doğru gelmeyebilir. Hâlbuki tam da antik düşüncede, felsefenin
bütünlüğü sağlayacak şekilde konuların ele alınması önemliydi. Bir bakıma felsefe konuların
bütünlüğünü sağlayan disiplindi. Dolayısıyla onun kendi içinde ayrılması aslında yapay bir
ayrım olarak nitelendirilebilir.
Bunun için ontolojinin epistemolojiye bağlanması kadar etiğin de siyasete bağlanması
da normalin ötesinde olması gereken bir durum olarak görülmelidir. Peki, ama bu durum nasıl
meşru bir biçimde olmaktadır?
Etiğin kavramlarına yukarıda değindiğimizde gördüğümüz üzere karşımıza çıkan
kavramlar mutluluk, özgürlük, erdemdir. Bunların dışında olan kavramlardan da
bahsedebiliriz. Buna karşın, etiğin temel kavramları aşağı yukarı bunlardır. Diğer kavramları,
mesela ödev gibi, alt kavramlar olarak görebiliriz. İşte bu kavramların gerçekleşme alanı
olarak siyaseti gördüğümüz zaman aralarındaki ilişkinin neden bu derece iç içe olduğunu
anlamaya başlayabiliriz. Siyaset etiğin belirlediği (soyut) kavramların gerçekleşmesi yani
somut hâle gelmesi demektir. Bunun bir diğer anlamı mutluluğun ne olduğu belirlendiğinde
bunu gerçekleştirmeye uygun bir düzenin olmasından bahsetmeden mutluluğun belirsiz
olmasa da hayalî olarak kalacağıdır. Siyaset böyle bir düzenin alanıyken siyaset felsefesi de
bu düzenin nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak karşımıza çıkar. Yani siyaset alanı, ideal
olan kavramların idealine en yakın bir biçimde gerçekleşmesi için bir alandır. Nitekim bu
ideal olanın gerçekleşmesi için siyaset felsefesi alanında üretilenlere ütopya adını veririz.

10.2. Devlet
Etiğin somutlaşması siyaset ise siyasetin somutlaşması da devlet midir? Bu soruya
evet cevabını verebiliriz. Devlet insanın toplumsal yaşamına ahlakın katılmasıyla çıkan bir
alan olarak Antik Dönem’de karşımıza çıkmaktadır. Modern Dönem’de Thomas Hobbes ve
Machiavelli’yle beraber bu ahlaki durum bertaraf edilecektir. Bunun yanında insanların
birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen alan olarak siyaset devam edecektir. Bunun için siyasetin
özgürlük, erdem, mutluluk gibi kavramları farklı kavramlara dönüştürecek şekilde
kullanılacaktır. Örnek vermek gerekirse, özgürlük bireysel bir hak olarak değerlendirilecek
olup karşıdakinin sınırlarını ihlal etmeme olarak bir anlamda negatif bir biçimde
tanımlanacaktır. Hâlbuki antik anlayışta özgürlük toplumsal birliktelikte arttırılacak bir ortak
paydaydı. Yani özgürlük diğerinin bana benim de diğerine ne ölçüde katkıda bulunduğumla
ilgili bir durumdu. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus vardır. Faydacılık teorisi
insanların ne ölçüde toplumun mutluluğuna katkıda bulunduğuna göre bireye önem verilmesi
gerektiğini iddia eder. Bu durumu antik anlayışla karıştırmamalıyız. Çünkü modern anlayışta
amaç hâline gelen mutluluk, Antik Dönem’de toplumun bir araya gelerek devlet denilen
yapının inşa edilmesini ifade eder. Bunun için Antik Dönem’de siyaset tam da bu başlangıcın
üstüne ne inşa edileceğinin yani bireyin nasıl erdemli ya da kahraman ya da üst-insan olarak
çıkartabilmenin ilmi olarak değerlendirilmiştir.
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Nitekim erdem ahlakın gittikçe geriye düşmesine paralel olarak Modern Dönem’de
kendisini geri planda bulacaktır. Bunun anlamı insanların ahlaklarına göre değil de
performanslarına göre değerlendirmedir. Bunun için karakter yerin kariyer denilen
kavramın bugün bizim önümüzde koyulduğunu unutmamalıyız. Bir diğer kavram olan
erdemlilik vatandaş olmadır ama vatandaş olma da uyulması gereken kurallarla ilgili hâle
gelmiştir.
Bu bağlamda devletle doğrudan bağlantılı karşılığı olarak vatandaşın kullanılması
doğru olsa da bu kullanımın hakkının verildiği pek söylenemez. Yunan dilinde polis, şehir
anlamına gelmekteydi. Politik olma aslında şehirli olma anlamına gelmekteydi. Şehirli olma
ile şehirde olma farklı şeylerdi. Bunun için köleler şehirdeydi ama şehirli değildi. Şehirli
olmak, şehrin inşasında ve korunmasında doğrudan katkıda bulunmak anlamına gelmekteydi.
Şehrin meclisinde söz alarak şehrin yönetimine katkıda bulunmak şehirli olmanın doğal
yapısını ifade etmekteydi. Bu duruma ek olarak şehir bir toprağın inşa edilmesi olarak
karşımıza çıktığı için şehirli olmak ile vatanının olması aynı anlama gelebiliyordu. Çünkü
vatan bir toprak parçasıyla başlayan ama o toprak parçasının üstüne inşa edilen binaydı.
Nitekim Yunanlıların şehirleri site-devlet adını verilen yapıdaydı. Yani Atina, Sparta birer
şehir aynı zamanda da birer devletti.

10.3. Devlet ve Yöneticisi
Kant,”Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi” adlı yazısında
siyaset felsefesinin en önemli sorunlarından bir tanesi olarak yöneticinin nasıl erdemli olacağı
sorununu gösterir:
“İnsan türü için en büyük sorun, evrensel adalet yaptırımını uygulayacak bir yurttaşlar
toplumuna ulaşmaktır; doğa insan türünü bunun çözümüne doğru zorlamaktadır… Bu sorun
insan türünün çözeceği hem en güç hem de en son sorundur. Sorundaki düşünceden açıkça
belli olduğu gibi güçlük şuradadır: İnsan türdeşleri arasında bir yöneticiye ihtiyaç duyan bir
hayvandır; çünkü türdeşleriyle ilişkisinde insanın özgürlüğünü kötüye kullandığı kuşku
götürmez.”27
Bu sorun çok daha önceleri Eflatun’un devlet adlı kitabında ortaya koyduğu anlayışta
filozofun kral olmasıyla çözülmeye çalışılmıştır. Çalışılmıştır dedik çünkü daha sonra
yasalarda tek bir yönetici olması yerine bir konseyin idaresi altında olan bir yönetim biçimine
geçilmiştir. Kant’ta da daha farklı bir çözümün olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların ahlaken
yetkin duruma gelmeleri aslında onların hem uyruk olan hem de buyrukları yine uyruk
olanların verdiği siyasi bir düzene işaret etmektedir. Bir diğer deyişle Kant, yöneticinin
erdemli yönetilenin erdemsiz olması şeklinde bir denklem yerine yönetilenlerin kendi
kendilerine yönetecekleri bir yetkinliğe kavuşmalarını teklif eder. Bu durumda erdemli
yöneticiye duyulan ihtiyaç ortadan kalkmasa da en aza indirilmiş olacaktır.

I. Kant, Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, Haz. Doğan Özlem, Güçlü Ateşoğlu,
Doğu batı yayınları, 2006, s.36-37.
27
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10.4. Modern Siyasetin Temeli Olarak Sözleşme
Sözleşme kavramı en azından modern siyasetin kurucularından birisi olarak kabul
edilen Thomas Hobbes’ta bir insanın diğerine ve hatta kendisine nasıl baktığına ilişkin olarak
oldukça ilginç ipuçları verir. Antik Dönem’de devletin insan doğasının gelişmiş bir hâlini
ifade ettiğini iddia etmek yanlış olmaz. Eflatun’un devleti tarif ederken insan bedeninden
örnekler verdiğini biliyoruz. Yukarıda belirttiğimiz gibi devlet, ideal bir hâlin gelinmesi için
kabul edilen bir düzen olarak iş görmekteydi. Bu yapısıyla devlet gayesel bir görünüm arz
etmekteydi. Hâlbuki Modern Dönem’de devletin insanı geliştirmek gibi ahlaki bir gayesi
olması söz konusu değildir. Yukarıda değindiğimiz gibi Hobbes’ta sonra gelen Kant insanın
ahlaki yetkinliğinin devlet eliyle değil de insanın kendisinin gerçekleştirmesi gerektiğini iddia
etmekteydi. Yine de Hobbes, Modern Dönem’in bu bakış açısını temellerini atacak şekilde
insan ile devlet arasındaki ilişkinin ahlaki olmaktan çıkarılıp tamamıyla rasyonel bir bağ
üzerine kurulmasını sağlamıştır.
Sözleşme kavramı bu ahlaki bağın rasyonel olmasın öngörürken insan insanın
kurdudur şekliden bir insan doğası okuması yapar. İnsanın doğası bozuk yapısı onun
Modern Dönem’de ortaya çıkacak olan bir diğer kuvvetinin yani rasyonelliğiyle bertaraf
edilir. Böylece sözleşme insanın insan ile bir araya gelmesini rasyonel bir devletin olmasına
dönüştürür. Bir diğer deyişle insanlar akılcı bir biçimde düşündükleri zaman böyle bir devlet
yapısının şart olduğunu düşünürler. Gerek devlet gerekse bunun arka planındaki sözleşme
insanın bir hayvan olmasıyla28 başlayan ama rasyonel olmasıyla sonuçlanan bir gelişmişlik
sürecini ifade eder.
Aslına bakılırsa bu gelişmişliğin kurgulanması için oluşturulan bir rasyonel bir
kurgudur. Modernleşme ve daha sonrasında gelecek olan aydınlanma insanlığın ilerlediğine
iyice inanmak için geçmişinin kötü olduğuna ilişkin bir kurguya ihtiyaç duymaktaydı. Bunun
için Hobbes’un insan insanın kurdudur sözü bir insan tasviri olmasının yanında devletle
beraber insanın nasıl bir gelişmişlik hâline geleceğini de göstermektedir.

10.5. Kant ve Antagonizm
Antagonizm bir bakıma insan doğasının kötü karakterinin olumlu bir biçimde
okunması ve değerlendirilmesi olarak görülebilir. Antik Dönem’de bedensel yapısıyla dahi
insanın kötü tarafı aşkın olana erişmek için bir sebep olarak görülüyordu. Önemli olan bu
bedensel olanı aşmaktı çünkü. Aşkınlığa ulaşmak için bedensel arzuları aşmak gerekliydi.
Mesela hırs, mal sevgisi insanın bedensel zaafları olarak görülmekteydi. Aşkın olan Tanrı’ya
benzemek O’na ulaşmak için O’nun gibi olmaya gerek duyuluyordu. Nasıl Tanrı’nın hırslı
olması ya da mal sevgisinin olması söz konusu olmazsa insanın da bu tür sevgilerden uzak
kalması gerekiyordu.
Aşkınlığın ortadan kalktığı Modern Dönem insanı zaaflarını ya da kötü taraflarını kötü
olarak bırakır ama diyalektik bir okuma için bunun insanın gelişimi için normal ve hatta
28

Hobbes meşhur olan “insan insanın kurdudur.” sözünü boşuna ortaya koymamıştır.
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gerekli olan bir safha olarak telakki eder. İnsanın bebeklikten çocukluğa daha sonra da
olgunluğa ulaştığı bir gelişim çizgisi değildir diyalektik okuma. Daha çok karşıtların
olmasıyla ancak ilerlemenin olacağına dair bir düzenlemeyi ifade eder. Kant için antagonizm
insanın bütün inşa sürecinin açıklayan doğal bir sebep olarak görülür. İnsanın lükse olan
düşkünlüğü, diğerini kıskanması ve hırslı olması onun ilk önce kültürü daha sonra da
medeniyeti inşa etmesi için tarihin bir planı olarak karşımıza çıkar. Yani iyiye doğru
mücadele ancak kötü olan bir yapı varsa olabilir.
Kant’ın siyaset anlayışı tarihin nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin bir fikir verir
bizlere. Yeni olan taraf Kant’ın böylece tarihi geçmişe yönelik bir okuma olmaktan çıkarıp
geleceğe yönelik bir şekilde ele almasıdır. Böylece siyasetin içine etikten ziyade
etikleştirilmiş bir tarih girmeye başlar. Bu Modern Dönem içindeki aydınlanma denilen
döneme Kant’ın yaptığı katkıdır.
Antagonizma insanın toplumdışı toplumsallığıdır (ungesellige Gesellikeit). Bu
kavram, başlangıçta insanın insanla olan çatışmacı doğasına vurgu yapsa da insanın üreten ve
ilerleyen durumuna karşılık gelir. İnsanın diğeri ile olan çatışması aslında bir rekabet ortamı
oluşturarak doğanın insanda amaçladığı aklın gelişmesini sağlar. Bir diğer deyişle, insanın
diğer insanlarla giriştiği rekabet aklını geliştirmesine ve gelişmiş aklıyla da kültür ve
medeniyeti kurmasına neden olur. Bunun için akıl denilen yetinin yeri doğa değildir. 29 Şu
hâlde insanın ne olmadığını doğa gösterir ama ne olduğunu göstermek, onu özsel bir biçimde
tanımak için döngüsel bir hareketin olduğu doğa yerine eylemlerden oluşan tarihe bakmak
gereklidir. Tarihe bakıldığındaysa insanlığın bilimsel anlamda ilerlemesi söz konusu olsa da
ahlaki anlamda aynı durum söylenemez. Kant bilimsel ilerlemenin insanda yarattığı bir gurur
ve güvenin kırılması gerektiğinden bilimsel aklı kabul eder ama yeterli görmez. İnsanlık
tarihine bakıldığında bilim konusunda ilerleyiş sağlansa da ahlaki konularda alınması gereken
uzun bir yol vardır.
Bunun için Kant tarih okumasının geleceğe yönelik çıkarımlarla desteklendiğinde bir
anlamı olacağını düşünür. Nitekim doğa da, tarih aracılığıyla tür olarak insanın sadece gayeli
olmasını değil gayesinin yine kendisi yani insan olmasını istemiştir. Tarih, bu gayenin ne
olduğunu ve bu anlamında insana ne yönde aklını kullanmasını gösteren bir alandır. Bunun
için Kant’ın gaye kavramını insanlığın geleceğe yönelik tarihi olarak değerlendirmek
gerekmektedir. İşte bütün milletlerin evrensel bir barışı sağlayacak şekilde iş birliğine gitmesi
insanlık tarihinden çıkarılması gereken temel ders ama aynı zaman da gayedir.

Immanuel Kant, Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi, 3. Önerme,Tarih Felsefesi I :
Seçme Metinler, Yayına Hazırlayan: Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2006, s.33.
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Uygulamalar
Kant’ın Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Düşünce adlı yazısı okunabilir.
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Uygulama Soruları
Siyasetçi olsaydınız diye klişe bir sormayalım. Bunun yerine sizin siyasetçi olmanın
şartları ne olmalıdır diye soralım.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyaset aslında ahlaki davranma sanatıdır. Bunun için siyasetçi kelimesi erdemli
davranmayı bilen insan şeklinde de kabul edilebilir. Yalnız bu değerlendirme ideal hâldir.
Eflatun’un siyaset anlayışında yöneticinin filozof olması en iyi davrananın ancak filozof
olabileceği inancından kaynaklanır. Modern Dönem’de, tarihin artık iyice gösterdiği gibi,
ideal olanlar siyasetin içinde tam da uygulanmayanlar olarak insanlık hanesine yazılmıştır.
Bunun için Hobbes’un sözleşme kavramı insanın kötü olması durumunda ne yapacağına
ilişkin gerçekçi bir çözüm sunar.
Daha sonra gelen Kant bu kötülüğü aslına insanın gelişimi için diyalektik bir gelişim
süreci olarak hem ahlakın hem de siyasetin içine koyacaktır. Elbette arada önemli bir fark
olarak Kant’ın ahlakı amaç olarak seçerken Hobbes’un böyle etik inanca sözlmeşme kavramı
için ihtiyaç duymamasıdır. Hobbes için mekanik bir dünyada insan ilişkilerini belirleyen
şartlar da bellidir. Etik ise en azından Kant için ayrı şartların olduğu bir alandır.
Kant’ın insanı gaye olarak görmesi daha öncesinde humanizmin ortaya koyduğu bir
husustur. Kant’ın yaptığı bunu formüle etmek ve siyasetin bizzat hedefi olarak belirlemektir.
Kant bu anlamda modern siyaset anlayışında özgürlükçü yaklaşımların merkezinde olan bir
filozoftur.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Etiğin siyaset ya da politika disiplinin altında olmasının nedeni aşağıdakilerden

a)

Siyaset etiğin somutlaştırıldığı bir alandır.

b)

Siyaset etiğin tartışıldığı bir alandır.

c)

Siyaset etikten tarihsel önceliğe sahiptir.

d)

Siyasetçiler filozoflardan daha cesur insanlardır.

e)

Siyaset etiğin nasıl olması gerektiğini belirler.

2)

Etiğin siyasetin üstüne eklemlenmesi hangi kurumun ortaya çıkmasını sağlar?

a)

Okul

b)

Meclis

c)

Devlet

d)

Tiyatro

e)

Din

3)

Antik Dönem’de disiplinlerin ilişkisi nasıldı?

4)

Ütopya kavramını açıklayınız.

5)

Antik Dönem ile Modern Dönem’deki özgürlük anlayışlarını karşılaştırınız.

6)

Karakter yerine Modern Dönem’de geçen kavramı açıklayınız.

7)

Şehirde olmanın siyasetle ilgisi nasıldır?

8)

Kant’ın siyasi yönetimi sorununu nasıl aştığını söyleyebiliriz?

9)

Toplum sözleşmesi kavramı modern siyasette nasıl bir yer işgal etmiştir?

Cevaplar
1) a, 2) c
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11. ESTETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Kant’ın estetik ile ilgili görüşleri, estetik ve ahlak ilişkisi, yüce kavramı,
yüce ve ahlak kavramları arasındaki ilişki öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Estetiğin Kant’ın felsefesinde temel kavramları nelerdir?

2)

Güzel ile hoş arasında nasıl bir ayrım vardır?

3)

Yüce kavramının estetikteki yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Estetik

Modern Dönem’de ortaya
çıkan bir disiplin olarak
estetiğin anlaşılması.

Estetiği güzel kavramı da
dâhil olmak üzere gaye
üzerinden anlamaya
çalışalım.

Estetiğin temel kavramları

Yüce ve güzel kavramlarının
doğa içinde anlaşılması

Doğa gezintisi yapılarak
canlı bir biçimde
yaşanılabilir.
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Anahtar Kavramlar


Yüce



Güzel



Ahlak teolojisi
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Giriş
Estetik Yunanca alınmış bir kelimedir ve aslında duyumsama anlamına gelmektedir.
Genel olarak estetik; bilginin elde edilemesinde önemsenmeyen ve duyumlamayla ilgili
olduğu için de güzel bağlamında yer verilen bir kavramdır.
Modern Dönem’de ise özellikle Kant’ın etkisiyle estetik, bir disiplin hâline gelecek
ağırlığa kavuşmuştur. Burada ağırlıklı olarak Kant’ın estetik anlayışını vereceğiz. Bunun
yanında estetik bir yargı olmasa da Kant’ın felsefesine etkide bulunmasıyla ilgili olarak
estetik anlayışında yüce kavramına da değineceğiz. Dikkat etmemiz gereken nokta Kant’ın
estetikten hareketle gerek bilginin gerekse ahlakın bir bütüne işaret eden farklı yollardan
ibaret olduğunu göstermeye çalışmış olmasıdır.

152

11.1. Kant’ın Amacı ve Estetikte Kullandığı Temel Kavramlar
Kant’ın üç temel eleştirisinin sonuncusu olan Yargıgücü’nün Eleştirisi üzerine yapılan
değerlendirmelerin onun diğer iki eleştirisinin önüne geçmiş olduğu dikkati çekmektedir.
Bunun nedeni, ilk iki eleştirinin yanlış ya da daha önemsiz olmasından değildir. Kant’ın
Yargıgücü’nün Eleştirisi’nde, ilk iki eleştiride ortaya çıkan önemli bir sorunu farklı bir bağlamda çözmeye çalıştığım düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre, aklın, teorik ve
pratik olarak ayrılmasıyla beraber varlık alanının fenomenal ve numenal olarak sınıflanması
şöyle bir sorunu ortaya çıkarmaktadır: “Özgür olan (numenal) insan, mekanik nedenselliğin
olduğu (fenomenal) doğayla ilişki içinde olacaktır?”
Kant’ın yaptığı doğayı teorik değil, ereksel açıdan okumaktır. Aslında Kant,
gayesel/ereksel okuma biçiminden Saf Aklın Eleştirisi’nde bahsetmişti 30 Buna karşın
gayeselliğin güzel ve yücede kendisini açması son eleştiriye ait bir özellik olarak karşımıza
çıkmaktadır. Şu hâlde, farklı bir gücü ve bu güce ait olarak farklı kavramların neler olduğunu
anlamak gereklidir. Bu bölümde, Yargıgücü’nün Eleştirisi’nde ortaya çıkan temel
kavramların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Bu bağlamda “Reflektif düşünme
nedir?”, “Estetik yargı nedir?” sorularına cevap ararken ereksellik, güzel ve yüce
kavramlarının ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Yargı yetisi ve kavramlarının
incelenmesinden sonra, yukarıdaki soruna ilişkin cevap arayışımızı bir diğer soru üzerinden
yürüteceğiz: “Mekanik bir doğada erekselliğin anlamı nedir ve bu, doğa ile özgür bir insanın
ilişkisinde ne anlam ifade etmektedir?”
Aslına bakılırsa, güzel ve yüceye ilişkin olarak estetik kavramını kullanan ilk kişi Kant
değildir. Daha öncesinde, estetiği bir disiplin hâline getiren Kant’ın vatandaşı olan Alexander
Baumgarten’dır. 31 Fakat estetiği kavramlarıyla bir disiplin hâline getirecek olan Kant’tır.32
Kant’ta estetik yargı, ereksellik kavramı bağlamında güzel ve yüce ile bunları üreten beğeni
yetisinin analizini içermektedir. 33 Beğeni yetisinde ortaya çıkan yargı, aklın reflektif bir
düşünüşünü ifade etmesiyle teorik akıldan ya da bilgi yetisindeki belirleyici yargıdan
farklıdır. Kant’a göre belirleyici yargı, tikeli evrensel altında düşünme işleminin bir
sonucudur. Evrensel olan, kavramı ifade ederken, tikel olan da nesneyi ifade eder ki nesne,
kavramın altına yerleştirildiğinde belirlenmiş yani bilinmiş olur. Bu durumda belirleyici yargı
ortaya çıkmaktadır. Bunun karşıtı olarak, evrenselin tikel altında aranmasıysa reflektif
yargıdır. Reflektif yargıda, tikelin altında evrenselin aranması ereksellik kavramı
sayesindedir. Tekrarlayacak olursak, Yargıgücünün Eleştirisinde ereksellik üzerinden güzel
ve yüce kavramlarının ve nihayetinde estetik yargıda bulunan beğeni yetisinin incelenmesi
söz konusudur. Beğeni yetisinin, güzel ve yüce olarak yargıda bulunması haz ya da
hazsızlıkla ilgilidir. Çünkü estetik yargıyı ortaya koyan beğeni yetisi, nesnenin biçiminde
30

I. Kant, Critique of Pare Reason, tr. By Norman Kamp Smith, St. Martin's Press, 1965, A687- 688/B715416.
Kai Hammermeister, German Aesthetic Tradition, Cambridge University Press, New York, 2002, s. 4,
http://site.ebrary.com.
32
Hammermeister, a.g.e, s. 20.
33
Estetik yargı ve beğeni yetisiyle ilgili olarak şu ayrımın yapılması önemlidir: Beğeni yetisi hoş olanı da
belirleyebilir. Ama hoş olan, saf estetik yargının konusu değildir. Çünkü saf estetik yargı sadece hoş olan değil,
aynı zamanda güzel olandır.
31
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olduğunu varsaydığı erekten haz duyar; onu güzel ve yüce olarak yargılar. İşte bütün bu
yargılama işleriyse reflektif düşünmeyi ifade etmektedir.
Erekselliğin tikelin altındaki evrenselliği arama olarak belirlenmesi, doğadaki şeylerin
birlik içinde düzenlenmesinin anlamını sorgulamaktır. Birliğin erek açısından incelenmesinin
belirleyici değil, düzenleyici olması önemlidir. Birliğin erekselliği mutlak zorunluluk taşımaz.
Çünkü doğadaki şeylerin ne olduğunun belirlenmesi değil, doğadaki şeylerin sanki bir birlik
varmış gibi olmasının ne anlama geldiği tartışılır. Bu nedenle Kant’ın, doğada birlik var mıdır
yok mudur sorusuna kesin bir cevabın verilemeyeceğini, en azından böyle bir soruya
verilecek cevabın bilgi içermeyeceğini düşündüğünü belirtmek gerekmektedir.34
Kant’a göre, erek bir nesnenin kavramı edimsel hâle getirilmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Örnek vermek gerekirse, çekiç kavramına uygun bir nesnenin yapılması aslında çekicin bir
işlevinin olduğu anlamına gelmektedir. Bu işlev onun ereğini oluşturmaktadır. İşlevin
gerçekleştirilmesi için çekicin belirli bir biçiminin olması gereklidir. Eğer çekiç, çivi çalmaya
uygun bir biçimde olmasa işlevini gerçekleştiremeyeceğinden ereğinin olmasından bahsetmek
mümkün değildir.” Bu anlamda biçimsellik, ereğin anlaşılması için gereklidir. İşte Kant’a
göre, doğadaki şeylerin aynı zamanda bir çeşitlilik taşıdığı göz önünde bulundurulursa
bunların biçimselliğinin ve birliğinin incelenmesi genel olarak doğanın erekselliğinin
anlaşılmasında yardımcı olacaktır.
İlk eleştiride, teorik bilginin ancak şeylerin görünüşlerinden hareketle olması, doğanın
sadece mekanik yönden açıklamasına imkân tanımaktaydı. Ereksellik kavramıyla, doğadaki
şeylerin biçimleri ve çeşitliliği üzerinde durularak bir bakıma mekanik açıklamadan kaçılır ve
yerine teknik açıklama koyulur. Teknik açıklama, ereksellik kavramının da vurguladığı üzere,
öznel bir bakış açısını ifade etmektedir. Bu nedenle teknik açıklama, doğaya ilişkin nesnel bir
açıklama olarak belirleyici değil, ziline ilişkin öznel açıklama olarak ancak yol
gösterici/heuristic olabilir. Doğanın birliği üzerine verilen ereksel yargılarsa, Kant tarafından
teleolojik yargı olarak adlandırılmıştır. Teleolojik yargı doğada nihai bir ereğin olup
olmadığını inceler ki, bu aslında reflektif yargının alanına girmektedir.
Kant doğadaki erekselliğin incelenmesinde reflektif yargıyı, nesnel ve öznel olarak
ikiye ayırmaktadır. Nesnel reflektif yargı nesnenin formunun yargılanmasında ortaya
çıkarken; öznel reflektif yargı nesneden etkilenen ama bu etkilenme sonucunda nesneyi aşan
değerlendirmelerde bulunan özneye ilişkindir. Bu anlamda, erekselliği göz önünde
bulundurduğumuzda öznelliğin dışına çıkamayız. Ama öznelliğin daha da özgülleştiği
durumda daha öznel olandan bahsedebiliriz. Kant’a göre nesnenin formunun yargılanması
olarak estetik yargı güzele ilişkindir. Burada doğanın ya da doğadaki nesnenin biçimindeki
ereksellikten haz duyulması söz konusudur. Teleolojik yargıdaysa aynı ereksellik anlama
gücü ve akıl tarafından işleme tabi tutulur. Bu durumda güzele ilişkin yargı öznel reflektif
yargı iken, yüceye ilişkin olan yargı da nesnel reflektif yargı olmaktadır.
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I. Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, 2006, s. 300.
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Kant’a göre estetik yargı bir beğeni yargısı olarak hazzın dışında düşünülemez. Çünkü
estetik yargı bir şeyin bilinmek için zihin tarafından nasıl nede hâline getirildiğine ilişkin
olmaktan ziyade aynı şeyin neden beğenilip beğenilmediğine ilişkindir. Dolayısıyla bir şeyin
nesne olarak bilinme formu, saf estetik yargıda bir şeyden duyulan hanın güzel bulunma
formunun ne olduğu sorusuna dönüşür. Güzel, nesnenin tasarımının belli bir nitelikte olmasını
şart koşar. Nitekim hoş ile güzeli birbirinden ayıran temel husus, ilkinin sadece hanın
niceliğine, ikincisininse hanın niteliğine dayanmasıdır. Güzel yargısı, nesnenin biçiminde
olduğu düşünülen erekten duyulan haz sonucunda verilir. Sonuçta ereksellik olmadan güzel
yargısı oluşmadığı gibi biçimsellik olmadan da haz meydana gelmez.
Saf estetik bir yargının olması Kant tarafından bazı şartlara bağlanmıştır. Öncelikle
ereksel bir yargının estetik olması için belirli bir ereğinin olmaması gereklidir. Bunun anlamı,
estetik yargının pratik ya da teorik olsun herhangi bir kavramı erek olarak taşımadan ereksel
olabilmesidir. Çünkü estetik yargıya temelde eşlik eden haz ya da hazsızlık olduğundan,
teorik alanda olduğu üzere nesnenin ne olduğuna ilişkin ya da pratik alanda olduğu üzere ne
yapılması gerektiğine ilişkin bir kavrama ihtiyaç yoktur. Nitekim bir şeyin ne olduğunu
bilmeden onun hakkında güzel ya da çirkin olduğuna ilişkin olarak bir yargıda
bulunmaktadır.35 Ayrıca, kavramın olması kendi doğal akışında kalınarak nesnenin biçiminin
ereksel olup olmadığını ve dolayısıyla nesnedeki güzelliğin anlaşılmasını engeller. Bunun
yanında sadece hazzın olması değil, ama bu hazzın nasıl bir nitelikte olduğu da önemlidir.
Bu nedenle, sadece hoşlanma olarak bir kişisel beğeniden değil, güzel bulma olarak
estetik bir yargıdan söz edilmektedir. Aslında bir nesne üzerine estetik yargı nihayetinde
ondan hoşlanmayla ilgilidir. Nitekim güzel yargısının verilmesinden önce onun haz vermesi
yani ondan hoşlanılması gereklidir. Ama güzel yargısı, hoşlanmanın herkesin başlanması
gerektiğine ilişkin bir beklenti anlamına gelince ortaya çıkar. Bir diğer deyişle, öznel olan
hoşlanma reflektif yargı gücüyle, her öznede aynı biçimde bir hoşlanma olması gerektiğine
ilişkin evrensel yargıya dönüşür. İşte güzelin hoşlanmadan ayrılan tarafı da budur.
Öznedeki değişim sonucunda özne güzel, yüce gibi öznel olan nitelendirmelere
dayanan ama bütün özneleri kapsadığından aynı zamanda evrensel olabilen yargılarda
bulunabilir. Çünkü estetik bir yargıda evrenselliği sağlayan, nesnenin bir kavram yoluyla
belirlenmesi değil, reflektif düşünmede ortaya çıkan (her) öznenin yargısının evrensel
olacağına ilişkin ortak beklentidir. Bu nedenle estetik yargının evrenselliği, bildiğimiz
anlamda bir evrensellikten ziyade herkesin yargıma katılacağı şeklinde bir evrenselliktir.
Böylece estetik yargıdaki beğeni, evrensel olmasa da öyle olduğunu iddia eder. Dolayısıyla
haz üzerine yapılan öznel bir yargının nasıl evrensel olduğuna ilişkin verilen yanıt, her ne
kadar burada yargı öznel olsa da bu yargıda bulunan yetilerin herkeste ortak olması ve bu
ortaklığın ereksellik paydasında gerçekleştiğidir.
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11.2. Estetik ve Ahlak
Her ne kadar estetik yargı olarak doğaya ilişkin olsa da Kant tarafından güzelin
toplumsal anlamda da değerlendirildiğini görmekteyiz Bunun nedeni, güzelin öznel
evrenselliğinin karşılık geldiği alanın insan topluluğu olmasıdır. Çünkü “Çiçek güzeldir.”
yargısının muhatabı diğer insanlar olarak herkestir. Yani her ne kadar çiçekten alınan haz
öznel olsa da bu hazzın güzel olarak nitelendirilmesi diğer insanların oluşturduğu bir
evrenselliğe ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında söz konusu evrensellikten etkilenmenin ters
yönde olduğu bir durumla karşı karşıyadır. “Çiçek güzeldir.” yargısında özne diğer
öznelerden yargıya katılmayı bekler. Burada yargıyı veren özneden dışarıya doğru bir
istikamet söz konusudur. Hâlbuki sensus communis olarak adlandırılan bir diğer durumda
diğer öznelerin tek bir özneyi etkilemesi söz konusudur. Çünkü sensus cornmunis ya da
sağduyu aslında öznenin kendisini (diğer öznelerin oluşturduğu) belirli bir ortak akla göre
yargılama imkânını ifade etmektedir.
Aslında sensus communis dayatmacı değildir. İnsan, toplumsal bir varlık olarak
kendisini başkasına sunmaya, kendisinde bir ölçüte ihtiyaç duymakta ve ihtiyaçtan başkası
denilen diğer özne doğmaktadır. Ama başkasının varlığının sadece bu ihtiyaçtan ibaret
olduğunu ya da hayali olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü tek başına olan bir insanın kendisine
ya da etrafına çeki düzen vermesiyle genel olarak karşılaşılmaz. Bu anlamda kendisine özen
gösteren insan aslında kendisine dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyorum ve nasıl
görünmeliyim kaygısından hareket etmektedir. Bunu biraz daha incelterek nasıl
gözükmeliyimi nasıl davranmalıyıma doğru ilerlettiğimizde beğeni yargısı ahlaki bir form
alır.
Bu anlamda bir davranışın güzel o1ması onun ahlak yasasına uygun olmasının
ötesinde beğeni yargısı olarak ortak duyuya uygun davranmasıyla ilgili hâle gelir. Aslında
beğeni yetisi altındaki estetik yargı, burada kendisini ahlak yasasına uygun davranmak olarak
ifade eder. Hatta Kant sağduyunun bir nevi ödev olarak kabul edilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Ama bu durum tam da güzelin ahlaki olan ile olan uyumunu bozma
tehlikesini içinde taşımaktadır. Çünkü insan, ahlak yasasına değil de toplumsal beğeniye
uygun davranarak çıkarcı olabilir. Sonuçta Kant’ın insanın sağduyuya kulak vermesini bir
ödev olarak yüklenmesinin ahlak yasasına uygun davranmak değil ahlak yasasından dolayı
davranmak ile uyumlu olması gerektiğini düşündüğünü unutmamız lazımdır.

11.3. Yüce Kavramı
Buraya kadar güzel bağlamında estetik yargının analizini yapmaya çalıştık. Yazının
başında belirttiğimiz, yüce/erhaben kavramının açıklamasına geçebiliriz. Kant yüceyi,
dinamik ve matematik olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Kant iki tür yüce belirlemekte ve
bunları iki ayrı yetiye dayandırmaktadır. Matematik yüce, bilgi yetisine, dinamik yüceyse
beğeni yetisine aittir. Yücenin daha iyi anlaşılması, güzel olandan hangi bağlamlarda
ayrıldığının ortaya koyulmasıyla mümkündür. Böyle olmasının nedeni, aslında güzel ile
yücenin estetik yargı olsalar da karşıt olmalarıyla ilgilidir. Birbirlerine karşıt oldukları
noktaların başında, güzelin haz verirken yücenin hazsızlık vermesi gelmektedir. Güzel
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yargısı, nesnenin biçiminin güzelliğinden öznenin tatmin olması, yüce yargısıysa nesneyle
karşılaşıldığında görülen yetersizlik ve korku sonucunda öznenin tatminsiz olmasıyla ortaya
çıkmaktadır. Aslında yüce, Kant tarafından, acı veren olumsuz bir hazzı ifade etmekte ve
hayranlıkla karışık bir duygu olarak değerlendirilmektedir. Yücenin haz vermesi ya da tatmin
olma durumuna ulaşması tam da yetersizliğin ve korkunun aşılmasıyla mümkün olacaktır. Bu
nedenle güzel yargısının nesneye, yüce yargısının ise duygularını bir biçimde aştığında
becerisini fark eden özneye ilişkin olduğunu söyleyebiliriz.
Yüce, güzel gibi nesnenin biçiminden değil, büyüklüğünden etkilenmenin sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Kant’a göre güzel, nesnenin biçimiyle ilgiliyken, yüce nesnenin
biçimsizliğiyle ilgilidir. Çünkü hayal gücü tarafından karşısındaki nesnenin sınırları
kavranamayacak kadar büyük boyutlarda olduğunda onun biçiminden değil, biçimsizliğinden
bahsedilebilir. Söz konusu biçimsizlik nesneden değil, nesneyi tasavvur etmeye çalışan hayal
gücünün yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Elbette yüce yargısının tamamıyla
biçimsizlikten kaynaklandığı söylenemez. Buna karşın, biçimsizliğin yüceyle bağlantısının
niceliksel olan bir büyüklükten geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Kant,
niceliksel olan büyüklüğün son raddesini yani belirli bir şeyden daha büyük olanı değil, her
bakımdan büyük olan mutlak büyüklüğü yüce olanla bir tutar. Bunun neticesinde, güzel
niteliğe, yüce ise niceliğe ilişkin olmaktadır. İşte yüce olanın niceliksel olarak büyüklüğü
matematiksel yüceye tekabül etmektedir. Nesneler belirli bir büyüklüğe sahip iken yüce
yargısı mutlak büyüklüğe işaret etmektedir.
Yüce, bütün nesnelerin ötesinde olanı ifade ettiği için hiçbir nesneyle kıyaslanma
imkânı taşımaması ama aynı zamanda diğer bütün nesnelerin kıyaslanmasını sağlar. Bir diğer
deyişle, yüce yargısı “Hiçbir şey onun kadar büyük değilken her şey ondan daha küçüktür.”
şeklinde ifade edilebilecek bir durumu ifade eder. Burada niceliksel olduğu için matematiksel
olarak adlandırılan yücenin nasıl olup da belirlenemediği sorusu sorulabilir. Dikkat edilmesi
gereken nokta, yücenin bir nesne olmadığı, daha çok bir nesne karşısında duyulan duygunun
reflektif yargı aracılığıyla yüce olarak değerlendirilmesinin söz konusu olduğudur. Reflektif
yargı nesnenin, güzelde olduğu üzere belirli biçiminden değil de belirsiz, biçimsiz boyutuyla
karşılaştığında da bir erek yükleyerek yüce yargısında bulunmaktan hoşlanır. Kant’a göre bu,
nesneden hoşlanma değil, nesneye ilişkin olarak böyle bir yargıda bulunmaktan hoşlanmadır.
Nitekim büyüklüğü kavranılamayan bir durumda nesnenin biçimsiz yerine yüce olarak
tanımlaması bir hoşlanmanın olduğunu göstermektedir. Örnekle açıklamak gerekirse engin bir
okyanusu ya da Kant’ın üstünde yer alan gökyüzünü verebiliriz. Burada karşımıza çıkan
büyüklük aslında sonsuzlukla karışık olan bir yüceliği ifade etmektedir.36
Matematiksel yücenin daha iyi anlaşılmasında iki kavramdan bahsetmenin faydası
olabilir: Ayrımsama ve toparlama. Hayal gücünün bu iki işlevi büyük bir nesnenin nitel
boyutunun ölçü veya birimle ifade edilmesidir. Kant’a göre, hayal gücü büyük bir nesneyle
karşılaştığında bu nesneyi hem en küçük detaylarına kadar ayrımsama hem de bütününü
kavrayacak şekilde toparlamak ister. Buna karşın, ayrımsama sonsuza kadar ayrıntıya
Dikkat edilirse, nesneye ait olan büyüklük, özne tarafından sonsuzluk olarak farklı bir değer kazanmaktadır.
Böylece niceliksel olarak başlayan nesnenin yüce yargısıyla öznede niteliksel bir karşılığı olmaktadır.
36
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gidebilirken toparlama en büyük olana doğru gittiğinde ayrımsamadaki başlangıç noktası
kaybedilir. Kant’ın ne demek istediğini anlamak için verdiği örneğe bakmak gereklidir. Mısır
piramitlerine yaklaşıldığında ayrımsama çoğaldığından bu yapının toplam. büyüklüğüne
geçişe yani toparlamaya geçildiğinde bu sefer de ayrımsamada ortaya çıkan yitirilir. İlginçtir
ki yaşatılan bu durum bir şaşkınlık yaratır ve bu da bir tür hazza işaret etmektedir. Mısır
Piramitleri gibi yapılar karşısında duyulan hayranlık ve şaşkınlık duyguları, aslında hayal
gücünün bu iki işleminin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yetersizliğin
duyumsanmasında yüce yargısı ortaya çıkar. Her ne kadar burada hayal gücü açısından bir
ereksellik söz konusu değilse bile, akıl bu durumu yani ayrımsama ile toparlama arasında
yaşanan gerilimi bir ereksellik olarak kabul eder. Böylece yüceye ereksellik de katılmış olur.
Dinamik yücenin ortaya çıkması yukarıda da bahsedildiği üzere istek yetisiyle ilgilidir. Yüce yargısı, nesnenin boyutu karşısında duyulan yetersizliğin
yarattığı şaşkınlık ve hayretle değil, nesnenin gücü karşısında duyulan korkuyla ilgilidir. Nasıl
büyüklüğün
tasnifinden
hareketle
matematiksel
yüceye
geçiş
varsa gücün analizinden hareketle de dinamik yüceye geçiş söz konusudur. Şu
halde dinamik yücede karşımıza çıkan iki önemli kavramı vurgulamakta fayda
vardır: Korku ve güç. Bu türden “yücede kararlarımızı ve irademizi parçalayan, bu yüzden de
acizliğimizi,
küçüklüğümüzü,
hatta
faniliğimizi
ihtar
eden
bir yükseklik vardır.” Buna karşın doğanın gücü karşısında duyulan korku, insanın kendisinin
değersiz
olduğunu
değil,
sahip
olduğu
diğer
şeylerin
değersiz
olduğunu hissettirir. Burada olan, doğanın küçümsenmesinden ziyade doğaya
karşı duruşta insanın kendisi haricindeki diğer şeyleri kenara bırakma yüceliğini
göstermesidir. Böylece insan kendisini korkutan doğaya bir karşılık verir ve doğayı korkulan
olmaktan çıkardığı için de kendisindeki yüceliği hissetmeye başlar. Dolayısıyla insan her ne
kadar ondan korksa da doğaya boyun eğmez.

11.4. Yüce ve Ahlak
Aslında burada yazımızın başında vurguladığımız sorunla alakalı olarak,
doğayla insan arasında diyalektik bir ilişkiden söz edebiliriz. Çünkü Kant’a
göre, doğanın kendisini sergilemesi bizdeki şükran duygusunun uyandırılmasına yöneliktir.”
Doğanın korkutucu gücünü aşmaya çalışmak, insanın ahlaki anlamda gelişmesine neden
olmaktadır. Bir diğer deyişle, söz konusu duygunun uyandırılmasını, dinamik yücenin ahlaki
anlamda insanın gelişimine katkıda bulunması olarak görebiliriz. Çünkü doğanın yüceliği
karşısında hissedilen fiziki yetersizlik ve korku insan ahlaki anlamda bir arayışa iter. Daha
doğrusu fiziki olandan oluşan yetersizlik manevi anlamda kapatılmaya çalışılır. Yukarıda
belirttiğimiz gibi, bu gelişimin insanın doğayla ilişkisinde kendisini bulduğunu söylemek
yanlış olmaz. İnsanı insan kılan ahlaki yön, aynı zaman da doğadan da değerli olmasına neden
olmaktadır. Çünkü doğanın korkutucu gücüne insan, ancak ahlaki değerleriyle karşılık
verebilir. Bu anlamda dalgalı bir okyanusun ya da şimşeklerin çaktığı bir gökyüzünün
ihtişamı, insan ile kıyaslandığında değersizdir. Nitekim ahlaki insan doğadan değerli
olduğundan ona kutsallık yüklemez. İnsanı böylesine değerli kılarak yüce hâline getiren
ahlakiliğidir. Aslında Kant için yüceden ahlaki olana geçiş güzelden ahlaki olana geçişten
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daha zordur. Çünkü yüce yargısında bulunan insan bahsi geçen üstün ruh durumuna geçmesi
için yetilerinin de daha kültürlü olması gerekmektedir. Bu yetilerinden kasıt onun pratik
aklıdır. Doğanın korkutucu gücünün aşılması, ahlaki anlamda gelişmiş insan aklıyla
mümkündür. Sonuçta insanın içindeki ahlaki doğa, dışındaki doğanın üstüne çıkar ve asıl
yüce olan da budur. Artık aldın ideaları doğrultusunda hayal gücüne büyük gelen doğa
olayları insan aklına küçük gelmektedir.
Elbette yukarıda varılan sonuç insanın doğayı küçümsemesi anlamına gelmemektedir.
Daha çok insanın doğa ile olan ilişkisinde ortaya çıkan gelişmişliğinin doğayı aşan bir boyutta
olduğu anlamına gelmektedir. Ama burada doğanın rolünü göz ardı etmemek gereklidir. Ne
demek istediğimizi daha iyi anlatmak için, reflektif düşünmedeki doğayı teorik akılda
görünüşler dünyasıyla karşılaştırarak açıklayabiliriz. Görünüşler dünyası doğanın bize aslında
nasıl olduğunu değil, nasıl bilgi hâline geldiğini ifade etmeye imkân tanımaktaydı. Görünüş,
kognitif bir sürecin başlangıcını ifade ederken bir gerçeklik alanı oluşturmakta ve böylece
bilgiyi inşa etmemize olanak tanımaktaydı. Hâlbuki doğanın kendisini güzel ve yücede
yansıtarak dahi olsa sunması, doğanın bir bakıma kendisinde nasılsa öyle
değerlendirilmesinin inancını taşır. İnsanın bakış açısının ereksel olması doğadaki ereksellikle
karıştırılma tehlikesi taşıyabilir. Buna karşın, insanın bakış açısındaki erekselliği tetikleyenin
doğa olduğunu dikkate almalıyız. Dolayısıyla güzel ve yüce yargısını insan verse de burada
doğanın öyle olmasıyla karşılaşan insanın doğrudan tepkisi söz konusudur. Ayrıca ereksiz
ereksellik kavramıyla tam da bu öznelliğin saf hâle getirilmesi, yani doğanın bu sunuşunun
doğrudan okunabilmesi için insan tarafından da belirli bir estetik duruşun olması gerektiği
vurgulanır. Nasıl doğa kendisini sunuyorsa insan da kendisini sunuşa hazır kılmalıdır.
Nitekim insanın yüceden hareketle kendisindeki ahlaki olana geçiş yapması, aslında doğaya
yönelik bilgiyle değil, insanın kendisine yönelik olan bir bilinci hedeflemektedir. İşte bu
durum, özellikle ilk eleştiride ortaya çıkan varlığın kendinde nasıl olduğunun bilinememesine
ilişkin keskin setin aşılması olarak değerlendirilebilir. Sonuçta doğanın yüceliğinin bir erek
için değil de kendi görüntüsünde yüce denilmesi saf bir estetik yargıyı ifade etmektedir.
Okyanusu yüce yapan onun balıklara ya da bize yaşam kaynağı olması değil, hayal gücünün
dolaysız görüntülemesindeki enginliğiyle ilgilidir. Bu anlamda doğanın görüntüsü, insana
yapılmış bir sunuş olarak değerlendirilmelidir.
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Uygulamalar
Size göre bir sanat eserinde ahlak aranmalı mıdır ve eğer aranması gerekiyorsa bu
nasıl olmalıdır?
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Uygulama Soruları
Estetiğin temel kavramlarını modern dünya içerisinde hangi alanlarda gözlersiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yazımızda açıklamayı istediğimiz doğa ile insan arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuna
dair bir sonuca varmaya başladığımızı söyleyebiliriz. Tekrar hatırlatmak gerekirse
soru(nu)muz “Mekanik bir doğayla özgür insanın ilişkisi nesil olmalıdır.” idi. Mekanik
doğadan anlaşılması gereken, doğanın maddesel yönüdür ve güzel ile yüce gibi öznel, haz
verici yargılarla bir ilgisi yoktur. Burada bir nesnenin görüntüsünü yargılamak değil, deyim
yerindeyse nasıl çalıştığı anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılır. Dolayısıyla nedenselliğin,
doğanın mekanik işleyişinin anlaşılmasında olması kaçınılmazdır. Öncelikle belirtmek
gereklidir ki ikinci eleştiride özellikle vurgulanan insanın özgürlüğü sorunu son eleştiride
farklı bir bağlamda ele almaktadır.
İkinci eleştiride mesele, doğanın mekanik kurallarına bağlı yaşayan bir canlı olan insanın, doğadan ayrı olarak özgürlüğünü nasıl tanımlayacağı ve kazanacağıydı? Bu nedenle,
insanın kendisini bir ahlak varlığı olarak temellendirme ve oluşturma kaygısı yatmaktaydı.
Hâlbuki son eleştiride mesele, özgürlüğünü kazanmış ya da onun ne olduğunu bilen bir
insanın bunu doğaya karşı nasıl kullanacağına dönüşmüştü. Bir bakıma, ikinci eleştiride
fenomenal doğadan ayrı tutmakla kendisini inşa eden numenal insan, son eleştiride bu sefer
numenal varlık olarak doğayla tekrar nasıl ilişkiye geçerim kaygısını taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Kant’ın son eleştirisinda hangi sorun ele alınmaktadır?

a)

Mekanik doğa ile özgür insan karşıtlığı

b)

Bilginin kaynağı sorunu

c)

Etiğik kavramların inşası

d)

Siyasetin nasıl düzenleceği

e)

Dinden bağımsız bir ahlakın imkanı

2)

Son eleştiride hangi kavramlar ağırlıklı olarak işlenir?

a)

Hakikat

b)

İnanç

c)

İman

d)

Güzel ve yüce

e)

Özerklik

3)

Yargı gücünün eleştirisi aşağıdakilerden hangi disipline aittir?

a)

Mantık

b)

Etik

c)

Estetik

d)

Epistemoloji

e)

Ontoloji

4)

Estetiğin konuları nelerdir?

5)

Kant’ın estetik anlayışında gaye ya da erek ne anlamda kullanılmaktadır?

6)

Reflektif düşünmeyi açıklayınız.

7)

Kant için erek ne anlama gelmektedir?

8)

Güzel yargısının nasıl verildiğini anlatınız.

9)

Estetik yargıdaki ortak beklenti nedir?
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10)

Estetik ile ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c
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12. ESTETİKTEN DİĞER DİSİPLİNLERE GEÇİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu bölümde estetiğin diğer disiplinlerle ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kant hangi disiplinlerin birbirleriyle ilişki kurmasını önermektedir?

2)

Estetikten antropolojiye geçiş nasıl olabilir?

3)

Estetikten ahlak teolojisine geçiş nasıl mümkündür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Estetik ve diğer disiplinler

Estetik ile diğer disiplinler
arasında bağlantı kurmak

Duyusal bir kavram olan
güzel ile akılsal bir kavram
olan gayeyi etik bir kavram
olan iyiyle nasıl
birleştirebiliriz sorusunu
soralım.

Estetiğin Diğer Disiplinlerle
İlişkisinde Kavramlar

Diğer disiplinlere ait
kavramların birbirine
bağlanması

Gaye kavramının rolünü
kavramak önemlidir.
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Anahtar Kavramlar


Antropoloji



Ahlak teolojisi

169

Giriş
Estetikten diğer disiplinlere geçiş, aslında felsefenin temel disiplinlerine yeni bir bakış
açısı vermek için yapılan bir denemedir. Bu anlamda günümüzde teolojinin ve siyasetin
yeniden canlandırılması için üzerinde durulması gerekir.
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12.1. Estetikten Disiplin Olarak Antropolojinin Çıkışı
Kant’a göre, doğada güzellik idealine sahip yegâne varlık, akıl sahibi insandır. Bunun
nedeni güzelliğin dayandığı erekselliğin taşıyıcısı olarak insanın özel bir konumda
görülmesidir. Ereksellikten hareketle güzelliği ortaya çıkaran veya buna sahip olan insanın
güzellik idealine en yakın varlık olması, Kant tarafından normal bir sonuç olarak
görülmektedir.37 Çünkü Kant insanın biçimsel yapısının, güzel olarak yargılamasına uygun bir
ölçüt verdiğini düşünmektedir. Kendini güzel bulmayan ya da böyle bir ideaya sahip olmayan
bir varlığın güzel olan hakkında yargıda bulunması anlamsızdır. Şu hâlde, insanın güzellik
idealine sahip olması onun biçimsel yapısının buna uygun olmasını gerekli kılmaktadır. Bu
anlamda, özellikle insanın fiziksel yapısının ideal bir genel olarak sunulması, meselenin
özüne ilişkin olmasa da Kant’ın estetik anlamında ilk iki eleştirinin açığını kapatan küçük
ama önemli bir nokta olarak görülebilir. Çünkü insanın ahlaki bir varlık olması, güzel
olmasıyla desteklendiğinde aslında ahlakın soyut yapısı somut hâle gelmektedir.

12.2. Nihai Erekten Siyaset Felsefesine Geçiş
Nihai erek bağlamında ortaya çıkan sorun, ereğin mutluluğu nasıl içinde
barındıracağıdır. Nihai ereğin nasıl mutluluk olacağı sorusu, mutluluğun aslında sınırlanamaz
ve belirlenemez olmasından dolayı istenilen kesinlikte cevaplanamaz. Çünkü Kant’a göre,
mutluluk haz ve doyuma indirgendiğinde belirsizlikle karşılaşıldığı gibi elde edilen doyum da
hiçbir zaman yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle mutluluk hedefi değişmez ama bu hedefe
ulaşma biçimi ve mutluluğun niteliği değiştirilir. Kant, nasıl doyum ile haz arasında bir fark
varsa mutluluğun haz vermesi ve bu anlamda güzel olabilmesi için doyum olmanın ötesine
geçmesi gerektiğini belirtir. Mutluluğun haz vermesi ise onun ancak ereğinin ahlaki anlamda
belirlenmesiyle mümkün olur. Buna karşın, mutluluğu nasıl hak edeceğini yani ona nasıl erek
yükleyeceğini bilmeyen insanın, doğayı kullanma hakkı ve kendi ereği doğrultusunda araçsal
hâle getirmesi söz konusu olamaz. Nihai ereğin amacı, insanı doğa karşısında yüceltmekten
ziyade pratik akıl sahiplerinin bir araya geldikleri evrensel bir toplum oluşturmaktır. Nitekim
Kant’a göre, doğa gereği farklı insanlar arasındaki eşitsizlik, ancak akıl sahibi insanlar
arasında görülebilecek olan eşit yurttaşlar toplumuna doğru gidişi sağlar. Dolayısıyla
amaçlanan doğayı değiştirmek değil, insan(lığ)ı değiştirmek ve geliştirmektir. Bu anlamda
insanın da içinde bulunduğu doğa, insanı insan yapan aklı kullanımının sağlanması için bir
eğitim alanı ya da bir aş(a)ma olarak görülür. Bu aşamada mutluluk unutulmuş değildir, daha
çok nasıl istemesi gerektiğini öğrenmesi gereken bir insanın hazır olması için ertelenmekte ve
bir nevi ödül hâline gelmektedir. Elbette bu durum, yukarıda bahsettiğimiz doğa ile insan
arasındaki diyalektik ilişkinin farklı bir biçimde açıklanması olarak görülebilir.
Burada ilginç bulduğumuz bir noktayı belirtmekte fayda vardır. İkinci eleştiride Kant,
insanın yetilerinin diğer yargılardan farklı olmasıyla doğa tarafından üvey evlat muamelesi
gördüğünü belirtmekteydi. Buna karşın Kant, son eleştiride insanın doğa tarafından da diğer
canlılardan geri bırakılmayacak biçimde donatıldığını belirtmektedir. Burada açığa çıkan yeni
husus, insanın mutsuzluğunun asıl kaynağının doğadan farklı olması değil, bir insanın diğer
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insana reva gördüğü eziyetler olduğunun belirtilmesidir. Bu anlamda, insan doğası aslında
doğadan mutluluğu elde etse bile kendisini mutsuz kılmaya daha çok yatkındır çünkü insanı
mutsuz kılan yine insandır. Nitekim son eleştirinin amaçlarından bir tanesi de doğanın bize
karşı, özellikle güzeli düşünürsek misafirce davrandığını ortaya koymaktır. Aslında bu,
Kant’ın önceki eserlerinde görülen durumun tersidir. Bu nedenle doğanın bizim ereklerimize
uygun olduğunu belirtmek ilk eleştirilerde yaşanan doğa ile insan arasındaki uçurumun ya da
karşıtlığın çözülmesi anlamına gelmektedir.
Şu hâlde, insanın numenal bir varlık olarak doğayla olan ilişkisinde ahlaksal ilkelerden
hareket etmesi gerekmektedir. Doğadaki düzenin ve şeylerin bu erek için bir araç olarak
varsayılması ancak insanın ahlaki bir varlık olması sonucunda meşruiyet kazanmaktadır.
Özgür bir insanın iradesinin ve becerilerinin mutluluğu hak edecek şekilde geliştirilmesi,
ancak bu şekilde nexus finalis olarak görülebilir. Ayrıca dünyadaki şeylere sadece fiziksel
yönden bakılacak olursa onların niçin orada oldukları sorulamaz. İşte nihai erek kavramı aynı
zamanda doğadaki şeylerin niçin olduklarına ilişkin bir cevaptır. Bu soruyu soran ve cevabını
verebilen, doğayı araç olarak kullanmaya ve kendine güdümlü kılma hakkına sahip
olmaktadır. İnsanın teleolojik yargılarının haklılığı ancak bu şekilde kazanabilir. Kant için
insan, erekler koyması açısından nihai erektir ve erekler koyarak üste çıkan insanın
geliştirilmesi de nihai olarak ereğin içini dolduran unsurlardan başındadır. Ancak doğaya bir
erek koyabilen insan, doğayı da böylece bu üstün erek doğrultusunda araçsallaştırabilir.
Dolayısıyla ancak ereğin yüceliği, doğanın araç hâline getirilmesi için bir neden olabilir.
Burada önemli bir hususu belirtmekte fayda vardır. Doğanın araçsal hâle getirilmesi
Descartesçi anlamda maddeleştirilmesi yani cansızlaştırılması anlamını taşımamaktadır.
Kant’ın en azından, son eleştirisinde, doğa organik bir bütünlüğe sahip bir varlık alanı olarak
ele alınmakta ve bunun sonucunda ereksel olarak görülmektedir. Dolayısıyla doğanın araçsal
hâle getirilmesi onun cansızlaştırılması ve ondan sonra sömürülmesi anlamına gelmemektedir.

12.3. Kant ve Ahlak Teolojisi
Kant’ın ilk önce ahlaki insanı, sonrasında mutluluğu ortaya koyması aslında önceki
eleştirilerin sıralamasına uygundur. Bu sıralamayı takip edecek olursak Tanrı’nın gelmesi
gerektiğini söylemek pek zor olmayacaktır. Zaten Tanrı’nın teleolojik bağlamda estetik yargı
yetisinde önemli bir yer tuttuğu aşikârdır. Çünkü estetik yargının işleyişinde teleolojik
yargının işlevinin anlaşılması ancak Tanrı’nın bu bağlamda işlenmesi sonucunda mümkün
olabilir. Kant için sorun son eleştiride şudur: “Teleoloji hangi konumu işgal eder? Doğa
bilimine mi aittir yoksa Tanrı bilimine mi?” Kant, tanrı bilimi olarak teolojinin temelini
teleolojide yani erekbilimde bulamayacağını düşünür. Burada Kant’ın bilim anlayışına ilişkin
kısa bir parantez açmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Kant, her bilimin kendi
kavramlarından hareketle bir sistemi ve yapısı olması gerektiğini iddia eder. Bu nedenle bir
bilim, erekselliği kendi sistemine getirir ve bu ereksellik üzerinden Tanrı’nın ispatına
kalkışırsa o zaman söz konusu bilimden ve Tanrı kanıtlanmasından şüpheye düşülebilir.
Çünkü bilimin kendi kavramlarından hareketle oluşturduğu yapıda bir eksiklik olduğuna
işaret eder. Dolayısıyla, bilimsel yöntem ile teleolojik yöntemin karıştırılmaması gereklidir.
Buna karşın, teoloji ile teleoloji arasında bir ilişki olmayacağını söyleyemeyiz. Aslına
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bakılırsa böyle bir ilişki kaçınılmazdır. Önemli olan nokta, Tanrı’ya ulaşmakta nasıl bir yol
izleneceğidir. Böyle bir varlığa ihtiyaç duyulması böyle bir varlığın ispatı olarak
kullanılamaz. Çünkü doğanın teleolojik olarak anlaşılmasında bir varlığın olmasına ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir ama O’nun olup olmadığı ya da nasıl olması gerektiğine ilişkin
belirlenimlerde; yargılarda bulunulamaz. Dolayısıyla teleolojiyi, ne doğa bilimleri ne de
teoloji kendi çıkarları için kullanamaz. Sonuçta “Teleoloji öyleyse bilim olarak hiçbir öğretiye
ait değildir ama yalnızca eleştiriye ve dahası tikel bir bilgi yetisinin, yargı yetisinin eleştirisine
aittir.” Nitekim Kant’a göre “Fiziksel teoloji, bizi hiç kuşkusuz bir tanrı bilimi aramaya iter;
ama kendisi onu üretmez.”
Yukarıda bahsettiğimiz üzere, nasıl bir Tanrı’nın olacağı teolojinin yeterli bir cevap
veremediği bir soruydu. Bu soruya, Kant’ın diğer eleştirileriyle de uyumlu olacak şekilde son
eleştiride vurgulanan nihai erek kavramından yaratma kavramına geçilirse uygun bir cevap
verilebilir. İnsan, nihai ereği koyabilse de onu gerçekleştirebilecek uygun fiziki koşulları
sağlayamaz. Şu hâlde uygun koşulların olduğu bir doğanın yaratıcısı olan Tanrı’ya ihtiyaç
duyulacaktır ki bu yaklaşım, Tanrı’nın sadece doğanın düzeneğini sağlayan bir yasamacının
ötesinde erekleri gerçekleştiren bir varlık olarak erekler ülkesinin efendisi olmasını
sağlamaktadır. Bu şekilde düşünüldüğünde, doğadaki düzenden hareketle yaratıcı bir Tanrı
anlayışına geçilmesi ahlaki bağlar düşünüldüğünde mümkündür:
Tanrı’nın özelikle yüce bağlamında rolü ne olabilir? Öncelikle dinamik yüce
bağlamında işlediğimiz korkunun karşılığı Tanrı değildir. Tanrı, Kant için hiçbir zaman bir
korku nesnesi değildir. Çünkü Kant, bu durumun Tanrı’nın ahlak yasası dışında sadece korku
nesnesi olarak tanınmasına neden olacağını düşünün onun deyişiyle, “Erdemli biri Tanrı’dan
korkar ama onun tarafından korkutulmaksızın.” İnsanın Tanrı’nın korkutucu gücü olarak
görülebilecek volkanik patlamalardan korkmaması kendi gücüne değil, ahlakına güvenmesine
ilişkindir. Bu nedenle, Kant’a göre ahlaklı insanlar bu türden doğa olayları karşısında bir
korku yerine huşu içerisine girerler. Dolayısıyla Tanrı, doğaya karşı insana aşma imkânını
vermesi açısından saygı duyulan bir varlık olarak kabul edilmelidir. Bu anlamda Tanrı,
doğadaki gücü değil, doğadaki güce karşı bizdeki ahlaki duyguları oluşturan olduğu için bir
saygı nesnesidir.
Estetik yargılarda bulunan insanın aklının idelerini destekleyecek altyapının güzel ve
yücenin dolaysızlığında kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle Kant, pratik aklın
kavramlarıyla ya da saf aklın sistematiği içinde idelerden hareketle değil de bu ahlaki idelere
sahip aklın doğa içindeki anlık tepkisini reflektif yargı üzerinden ölçmeye çalışır. Güzel ve
yücenin olduğu bir doğada minnettarlık, boyun eğme, kendini küçük görme gibi duygular,
aslında ahlaklı bir insanın içinde olabileceği hâlleridir. Bunun yanında söz konusu hâlleri
Tanrı kanıtlaması olarak değil, ahlak yasasını ve en yüksek iyiyi destekleyen duygular olarak
görmek gereklidir. Sonuçta Kant nihai olarak doğadaki erekselliğin yüksek bir akıl tarafından
(intellectus archetypus) yapıldığının varsayılması gerektiğini belirtir. Onun üzerinde ısrarla
durduğu nokta, bunun reflektif düşünüş olarak varsayılması gerektiği ve bilgi olarak ortaya
koyulmaması gerektiğidir.
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Gerek güzelin gerekse yücenin açıklanması, insanın yargı gücünde yatan farklı bir
hususiyeti belirtmesi açısından önemlidir. Güzel ve yücede vurgulanan husus, teorik ya da
pratik alandan farklı bir yetinin inşa edilmesini ifade etmez. Aksine estetik yargı, tam da bu
iki alanı kapsayan yargıların özgül bir biçimde birleştirilmesini ifade eder. Çünkü burada
bilgiye konu olan doğa ile ahlaka konu alan özgürlük, ereksellik ve türevleri olan güzel ile
yüce kavramları altında yargılanmaktadır. Dolayısıyla hem teorik hem de pratik alandaki
yargıların üzerine bir yargılamadır. Nitekim Kant estetik yargıda, hem teorik alandaki ampirik
doğa yasalarının hem de pratik alandaki ereğin birlikte kullanılmasını amaçlamıştır. Fakat
doğanın ampirik yasalarının -açıklayıcı yani teorik olarak değil de- ahlaki bir sonuca
ulaşmada kullanılması gereklidir. Örnek olarak, Kant’ın ahlak yasası kavramını ele alabiliriz.
Aslında ahlak yasası, doğada karşılaşılıp yüce yargısının verilmesine neden olacak bir nesne
değildir. Buna karşın, yüce yargısının doğaya ilişkin olsa da doğada değil de reflektif yargıya
ilişkin olarak akla ait olduğu hatırlanırsa yüce ile ahlak yasası arasındaki ilişki meydana çıkar.
Çünkü ahlak yasasının insana yetersizliğini hissettirse de aslında insanın doğadan daha
değerli kılan bir işlevi de vardır. Doğanın karşısında yüce yargısını veren insan, bu durumu
ancak karşısında yetersizliğin ötesinde boyun eğmeyi hissettiren ahlak yasasına bağlanmakla
aşabilir. Nitekim Kant’ın devamlı olarak hayal gücünün yetersizliğinde aklın idealarına vurgu
yapması ahlak ideleri göz önünde bulundurulursa anlam kazanır.
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Uygulamalar
Norman P. Barry’in Modern Siyaset Teorisi’ni okuyabilirsiniz.
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Uygulama Soruları
Estetikten disiplinlere geçişin nasıl mümkün olduğunu tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanın fiziksel yapısından ahlaka geçiş Kant’ın tümüyle ahlaka geçiş kullandığı bir
argüman değildir. Daha çok ahlaklı olmayı, ahlak yasasının insanda olmasını destekler
mahiyettedir. Bunun yanında antropolojik bir çalışmaya başlangıç olarak görülebilir.
Siyaset felsefesine nihai gayenin malzeme vermesi ise çok daha bariz bir biçimde
görülebilir. Çünkü doğanın insan için olduğu fikri, Kant tarafından açık bir biçimde işlenir.
Önemli olan husus, insanın doğa karşısındaki bu farklılığın hangi anlamda meşruluk
kazanacağıdır. Descartes’in felsefesinde de doğa res extansa olarak insan olan res cogitansın
karşısında ikincil hâle gelmişti. Kant’ın doğa karşısındaki üstünlüğü ise ancak ahlaki anlamda
ele alınırsa sağlanabilecek bir üstünlüktür.
Ahlaki teoloji de buradan hareketle inşa edilebilir. İnsanın ayrı kılınması ahlaki
anlamdaysa ve doğa ahlakı kendisinde taşımıyorsa o zaman bir Tanrı’nın varlığına inanmak
da daha geçerli olur. Burada Kant’ın teleolojik yargıyı nasıl değiştirdiğini görebiliriz. Gaye
ancak ahlaki anlamda ele alıp kullanırsak hem insanı hem de Tanrı’yı yerli yerinde olan bir
anlama kavuşturmamıza yardımcı olabilir.
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Bölüm Soruları
1)

Kant’a göre güzellik idealine yakın varlık aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Gül

b)

Ağaç

c)

Hayvan

d)

Doğa

e)

İnsan

2)

Kant’a göre mutluluğun asıl sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Mutluluk haz ve doyuma indirgendiğinde belirsizlikle karşılaşıldığı gibi elde
edilen doyum da hiçbir zaman yeterli gelmeyecektir.
b)
gereklidir.

Mutluluğun elde edilemeyecek olmasından dolayı onun peşinden koşulmaması

c)

Mutluluk sanat yapıtının içindeki güzelliğe yerleştirilememektedir.

d)

Mutluluk kalıcı değildir.

e)

Mutluluk ile güzellik biraraya gelmesi imkan dahilinde değildir.

3)
Kant için erek kavramından hareketle aşağıdaki disiplinlerden hangisine geçiş
söz konusu olabilir?
a)

Epistemoloji

b)

Etik

c)

Siyaset

d)

Ontoloji

e)

Metafizik

4)

Nihai erek bağlamında ortaya çıkan sorun nedir?

5)

Nihai erek neyi amaçlamaktadır?

6)

Estetikle beraber nasıl bir insan doğası ortaya çıkmaktadır?

7)

Doğa nasıl araç hâline getirilebilir?
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8)

Teleoloji ile teoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

9)

Estetik yargıda nasıl bir Tanrı anlayışı gözlemlenir?

10)

Yüce ile ahlak yasası arasındaki ilişki nasıldır?

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) c
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13. GÜNÜMÜZDE FELSEFENİN TEMEL DİSİPLİNLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde felsefe disiplinlerinin günümüzdeki durumu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Siyaset ve etik ilişkisi nasıldır?

2)

Siyasetin antik anlayış ile modern anlayıştaki farkı temel olarak nedir?

3)

Modern Dönem’de devlete nasıl bir görev verilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Günümüzde Felsefe
Disiplinleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dersin bugünün bakış
açısından bir değerlendirme
ve sorgulamasını yapar.

Kendi kendimize
disiplinlerdeki temel
kavramları analiz ederek bir
disiplinler bütünü
oluşturmayı deneyelim.
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Anahtar Kavramlar


Günümüz felsefesi



Felsefi anlamını yeniden inşa etmek
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Giriş
Felsefenin temel disiplinlerinin bugün bir eleştirisini yapmak önemlidir. Çünkü
felsefe, kendisini ancak devamlı surette eleştirel kılmakla canlı tutabilir. Bunun yanında
felsefe tarihi, bu eleştiriye gerekli malzemeyi vermesi açısından bir disiplin olarak kabul
edilebilir.
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13.1. Günümüzde Felsefe Disiplinlerine Bir Bakış
Günümüzde felsefe disiplinlerinin giderek belirleyici olmaktan çıktığını söyleyebiliriz.
Bilimlerin niçin sorusunun ardındaki ontolojik kaygıyı yitirmeleri bunda önemli bir etkendir.
Niçin sorusu ontolojiyi temel bir kaygı hâline getirdiği gibi bu kaygıdan hareketle diğer
disiplinlerin de canlı tutulmasını sağlıyordu. Bilimlere niçin sorusunu soran ve bilimlerin bu
yönde ilerlemesini sağlayan antik anlayışın Modern Dönem’de ortadan kalktığını önceki
bölümlerde farklı başlıklar altında da olsa ifade etmeye çalıştık.
Bunun yanında etiğin din ile geçirdiği tecrübe bir biçimde aklın kendi imkânlarını
sorgulamasına dönüşmüştür. Çünkü dinden bağımsız olarak birtakım değerlerin üretilmesi
kadar bu değerlerin doğrulanmasının da sağlanması gerekir. Aydınlanmanın doğal din arayışı,
doğal akıl iddiasının bir devamı olarak bu bağlamda görülebilir. Bugün rasyonelliğin
etkinliğini sürdürmesine rağmen gerek modernizmin gerekse aydınlanmacı aklın getirdiği
anlayışların eleştirildiğini biliyoruz. Postmodernizm, bu eleştirilerin toplandığı bir anlayışı
ifade etmektedir. 38 Bu akımın dayandığı temeller aklın düzenleyicilik iddiasını tümüyle
eleştiriye tabi tutan Friedrich Nietzsche’ye kadar uzanmaktadır. Burada bu filozofun getirdiği
bakış açısına girmek uygun olmaz. Buna karşın söz konusu filozofun etiğin farklı bir
bağlamda değerlendirilmesi gerektiğine yaptığı vurgu akılsallık üzerinden olduğundan bütün
felsefe disiplinlerinin seyrinin etkilenmesine neden olmuştur.
Nietzsche, aklın kullanımını yaşam içinde zayıf bir varlık olan insanın kendisini
korumak için bir savunma mekanizmasına dönüştürmesinden dolayı eleştiriye tabi tutar. Akıl,
hayatı fark etmede ortaya koyduklarıyla trajik bir resim karşımıza çıkarır. Doğum ölümle
sonuçlandığı gibi hayatın içi de mücadeleyle dolu olmakla zahmetli bir süreci ifade
etmektedir. Bunun için akıl, ahlakı bir savunma mekanizması olarak üretir. İnsanın doğaya
karşı oluşturduğu Tanrı ile toplum içinde kendisinden kuvvetliye karşı oluşturduğu ahlak
yaşamın içinde yozlaştırıcı yani decadence adını verdiği bir sürecin oluşumuna neden olur.
Aslında Nietzsche için bu yozlaşma da hayatın içinde normal olarak karşılanabilecek bir
durumdur. Çünkü yozlaşma ya da çürüme bir ağacın kendisini yenilemek için sonbaharda
yapraklarını dökmesi gibi gereklidir. Buna karşın gerek Hristiyanlık dini gerekse bunun farklı
bir çeşidi olan Modern Dönem’deki bilimsellik anlayışı söz konusu olan çürümeyi bütün
bedene yayacak ölçüde kuvvetlendirmiştir. İşte bunun için insan hastalıklı bir hâl almıştır.
Nietzsche’nin üst-insan, amor fati kavramlarını bu bağlamda değerlendirmek gereklidir.
Nietzsche’nin felsefesi akıl eleştirisi yaptığından bu durumdan gerek ontoloji gerekse
epistemoloji de nasibini alır. Çünkü genel olarak Sokrates ile başlayan Eflatun ve
Aristoteles’le devam eden felsefe, Nietzsche tarafından hayatı olduğu gibi kabul etmemek için
öne sürülen teklifler olarak görülür. Daha sonra gelecek olan yaşam felsefesi, kültür bilimleri
gibi yeni felsefe görüşler, varoluşçuluk gibi 20. yüzyılın en önemli akımı Nietzsche’nin
eleştirileri doğrultusunda epistemoloji ve ontolojiyi kurmaya çalışmışlardır.

Postmodernizm her ne kadar modernizmin eleştirisini sunsa da kendisi de yine modernizmin sınırları içinde
kalmakla eleştirilmektedir.
38
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Heidegger’in ontoloji eleştirisi, Karl Popper’ın tarihselcilik eleştirisi, Wilhem
Dilthey’ın sosyal bilimler eleştirisi bu bağlamda değerlendirilmesi gereken eleştirilerdir.

13.2. Felsefe Tarihi Bir Disiplin Olabilir mi?
Felsefe tarihi aslında felsefenin trajik bir döneme girdiğinin itirafıdır. Felsefe tarihi
belki de artık yaşamayan bunun için de tarihinin incelenmesi gereken bir konuya
dönüşmüştür. Bunun yanında felsefe tarihini tam da felsefenin başından beri yapılan eleştirel
yöntemi olarak görmemiz de mümkün olabilir. Örnek vermek gerekirse, Aristoteles’in
Metafizik adlı kitabı bir felsefe tarihi kitabı olarak görülebilir. Çünkü Aristoteles kendisinden
önce gelen filozofların tümünü eleştiriye tabi tutmuş ama bunların aynı zamanda bir felsefi
gelişim içinde önemli olduklarını doğrudan ifade etmese de yardımcı olduklarını ortaya
koymuştur.
Bu yöntem, felsefi görüşün olması için eleştirelliğin olması gerektiğini göstermektedir.
Bir diğer deyişle felsefi görüşlerin birbirlerini eleştirmesiyle felsefenin geliştiğini tecrübe
ediyoruz. Bunun önemli bir nedeni, felsefecilerin hakikate ilişkin taleplerinin ortak olmasıdır.
Hakikate ilişkin talebin olması anlaşılırdır ama bunun karşılanacağından emin olmamak
gerekir. Bunun için hakikatin antik anlayışta hikmet olarak anlaşılması bu talebin
karşılanmasına yönelik getirilmiş bir özeleştiridir. Dikkat edilmesi gereken bir husus
hakikatin olmadığı tarzda sofistik bir yaklaşımdan ziyade hakikatin olduğu ve hatta olması
gerektiği ama bunun insan aklı tarafından kuşatılamayacak derecede engin olduğudur.
Modern Dönem’de Descartes bu hakikat talebini özne merkezli düşünmeye
indirgemek istemiştir. Antik Dönem’de düşünme doğanın yani özne dışındaki alanın yasası
iken ahlaki bir anlamda ele alınma imkânına da sahipti. Modern özne böyle bir ahlakilik
kaygısından uzak bir biçimde düşünmesini kullanmıştır. Aslında bu, yukarıda göstermeye
çalıştığımız üzere modern bilimin talebiyle ilgilidir. Modern bilim, felsefenin kendisiyle
arkadaş olarak devam etmesi için metafiziği ve teolojiyi çıkarma talebinde bulunmuştur.
Bunun için Descartes’in ortaya koyduğu res extensa, teolojiden ve metafizikten arındırılmış
bir dünya tasavvurunu karşımıza koyar. Bir diğer felsefe tarihçisi olan Kant da kendisinden
önce gelen felsefi görüşlerin ve filozofların eleştirisini yapar. David Hume, Descartes,
Aristoteles, Eflatun bunlardan birkaçıdır. Kant bu filozofları eleştirirken bunların yaptıkları
hatalardan sonra felsefenin nasıl olması gerektiğine dair nihai bir yargıda bulunduğunu
görmekteyiz. Bunun için eserinin bütün filozofların akıl yürütmesinin eleştirisi olarak Saf
Aklın Eleştirisi adını aldığını söyleyebiliriz.
Şu hâlde felsefe tarihi, başından beri filozofların yaptığı bir şey ve hatta kullandıkları
genel bir yöntemdir. Yani özel olarak kullanılan bir yöntem olmaya gerek duyulmayacak
kadar doğal olan bir yöntemdi. Hatta felsefenin biraz da bu bakış açısından çıktığını ve daha
sonra da kimi filozofların bakış açılarının farklı olmaları neticesinde yöntemin oluştuğunu
söyleyebiliriz. Bir başka ifadeyle felsefede birbiri ardına gelen düşünürlerin birbirlerini
eleştirmeleri sonucu felsefe giderek olgun bir kimliğe kavuşmuştur.
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Önemli olan bir diğer husus, felsefe tarihinin sorunların ve kavramların tarihi olarak
görülmesidir. Bu, bir bakıma doğrudur. Felsefe, sorunların çözülme alanıdır. Bu sorunların
kolayca çözülmeyeceğini çünkü en başından hakikat denilen bir cevabı beklediğini ifade
etmiştik. Bugün felsefenin hakikate ilişkin talebinin aynı kuvvette olmadığını biliyoruz.
Bunun için felsefenin de etkisinin ya da öneminin insanların zihninde azaldığını söylememiz
gereklidir. Felsefenin etkisini kaybetmesinde kısmen bugünün bilim anlayışının inanılmaz bir
hızla gelişmesinin ve bilimin detaylara girmesinin de pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz.
Felsefe daha çok insan hayatında ilişkin olarak açıklamalara giren disiplinler neticesinde
etkinliğini kaybetmiştir. Felsefenin yerini psikoloji ve sosyolojiye bırakması da bununla
ilgilidir. İnsan hayatı bilimin talep ettiği gibi ele alınmak istenince sosyoloji ve psikoloji
meydana gelmiştir. Elbette bugünün bilimlerinde gayeci bir yaklaşımdan ziyade olguları ve
olayları tasvir etmeye yönelik bir yaklaşımın olmasının etkisi vardır.
Felsefenin kavramlarının ve sorunlarının tarihi olarak incelenmesi eğer bugünün
kavramlarıyla bir mukayese yapmak amacıyla olursa bunun anlamlı olacağını söyleyebiliriz.
Aksi takdirde felsefenin etkisi giderek azalacaktır.
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Uygulamalar
Felsefe tarihini kavramlara ayırarak düzenlemeyi deneyin. Mesela antik yunan
felsefesini mitostan logosa geçiş olarak görmek gibi.
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Uygulama Soruları
Felsefe tarihinde kavramlar ile filozoflar arasındaki ilişkiyi tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Felsefenin günümüzde akıl karşıtı olarak tanımlanmasında biraz da yorgun düşmüş ve
yenilmiş bir aklın etkisi vardır. İlerlemecilik iddiasından sonra yaşanılan savaşlar aklın bir
kurtuluş olacağına ilişkin eleştirilerin artmasına yol açmıştır. Bu eleştiri, aklın kullanılmasına
değil, aklın Descartesçi anlayışta temellerini bulan biçimine getirilmiştir. Felsefe disiplinleri,
felsefenin konularının ne olduğunun belirlenmesiyle sınırlandırılırsa o zaman da bir ders
konusu gibi görülmeye başlanır. Felsefe, öğrenilen bir konu olmaktan ziyade yapılan bir
etkinliktir. Bunun için felsefenin konularını ilk önce birbirlerini destekleyecek ve sistem
olacak şekilde tekrar düzenlemek gerekir. Bunun Antik Dönem anlayışını canlandırmak
şeklinde olup olmayacağı ayrı bir tartışma konusudur.
İkinci bir husus ise felsefe tarihinin bir disiplin olarak değerlendirilip
değerlendirilemeyeceğidir. Felsefe tarihi, felsefenin tekrar nasıl yol alması gerekeceğine
ilişkin bir fikir verebilir. Burada yapılması gereken, bugünkü sorunların ardında geçmişteki
birtakım kavramların ve değerlerin olmasıyla ilgili olduklarını göstermek olabilir. İyi, Tanrı,
gaye gibi kavramlar, bunun için tekrar ele alınarak canlandırılması ve yeni bir yer bulunması
gereken kavramlardır.
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Bölüm Soruları
1)
Günümüzde felsefe disiplinlerinin etkisinin yitirilmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bilimlerin niçin sorusunun ardındaki ontolojik kaygıyı yitirmeleri

b)

Bilimlerin teolojiden uzaklaşmaları

c)

Teknolojinin devreye girerek gerek bilimin gerekse felsefenin anlamsızlaşması

d)

Disiplinlerin filozoflar yerine bilim adamları tarafından belirlenmesi

e)

Felsefenin bir etkinlik faaliyet yerine sadece teorik bir öğretime dönüşmesi

2)
Etik ile din arasındaki ilişkide aşağıdaki kavramlardan hangisinin sınırlarının
kontrol edildiğini söyleyebiliriz?
a)

Felsefe

b)

Devlet

c)

Akıl

d)

Bir bütün olarak insan

e)

Akademisyenler

3)

Modern akıl anlayışın eleştiren filozofların başında kim gelmektedir?

a)

Kierkegaard

b)

Kant

c)

Descartes

d)

Nietzsche

e)

Karl Popper

4)

Günümüzde felsefe disiplinlerinin durumunu açıklayınız.

5)

Decadence kavramı, doğal mı yapay mıdır?

6)

Nietzsche’nin felsefesi aynı zamanda ne eleştirisi olarak görülebilir?

7)

Felsefi görüşün gelişmesi için neyin olması gereklidir?

8)

Modern Dönem’de Descartes’in getirdiği değişikliği açıklayınız.
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9)

Antik Dönem’deki hakikat anlayışını açıklayınız.

10)

Felsefenin günümüzde etkisinin azalmasının nedeni nedir?

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d
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14. MANTIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde mantığın anlamı, kavramları ve gelişimi öğrenilecektir.

195

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mantıkta ilkeler nelerdir?

2)

Mantığın bir yöntem olarak kullanılmasını hangi filozofta görürüz?

3)

Mantığın Modern Dönem’deki yapısı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mantık

Mantığın diğer disiplinlerle
olan ilişkisini anlar.

Her öğrenci akıl yürütme
biçimlerine ait olan örnekler
bulabilir.

Mantık ve Diğer Disiplinler

Mantığın diğer
disiplinlerden farkını anlar.

Mantığı etik önermelerin
anlaşılmasında kullanalım.
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Anahtar Kavramlar


İlkeler



Yargılar



Modern ve klasik mantık
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Giriş
Mantığın diğer disiplinlerle olan ilişkisi, herhangi bir disiplininkinden daha farklıdır.
Amacımız; hem benzerliği hem de farklılığı ortaya koyarak mantığın ne olduğu üzerine fikir
sahibi olmaktır.
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14.1. Mantığın Anlamı ve Temel Kavramları
Mantık kelimesi Arapça kökenlidir. Konuşma anlamındaki nutuktan gelen mantık
Yunanca logos kelimesinden çevrilmiştir. Legein konuşmak anlamındır. Mantıklı olmak,
mantıklı konuşmak ifadelerinden de anlaşılacağı üzere mantık belirli bir düzende düşünmenin
olmasını gerektirmektedir. Felsefecilerin kendilerini düşünmeyi en iyi yapan insanlar olarak
tanımladıklarını düşünürsek mantığın da felsefeciler için önemini çok genel bir biçimde de
olsa kavramış oluruz.
Elbette felsefeciler iyi düşündükleri için mantık bir disiplin hâline gelmiştir yargısına
varamayız. Daha çok iyi düşünmede geçerli olan özellikleri bir kural olarak kabul etmekle
mantığın ortaya bir disiplin olarak çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Nasıl varlık her zaman
var olduğu hâlde ondaki temel özellikleri varlık yasaları olarak inceleyen disipline ontoloji
diyorsak mantık da doğru düşünmenin ve yargıda bulunmanın özelliklerini kural hâline
getirerek teorik bir disiplin olarak karşımıza çıkmış olur.
Mantığın temel kavramları derken ilk planda mantık ilkelerini düşünmeliyiz. Bu
ilkeler ilk başta üç taneyken daha sonra bunlara bir dördüncüsü daha eklenmiştir. Mantığı ilk
ve temel ilkesi özdeşlik ilkesidir. Bir şey ne ise odur olarak açıklayacağımız gibi bu ilkeyi
A=A şeklinde de ifade edebiliriz. Dikkat edilirse zaten oldukça aşikâr olan bir şeyin ilke
hâline getirildiğini görüyoruz. Yukarıda bunun sebebinden bahsetmiştik. Düşünmede olanın
açığa çıkartılmasıdır bir nevi mantık. Yalnız bu düşünmenin ne üzerine olduğu sorusunu iyi
bir biçimde cevaplamamız gerekir.
Düşünme bir şeye ilişkin olmak zorundadır. Hayal kurduğumuzda dahi bir şey üzerine
düşünürüz ve bundan dolayı da mantığımızı çalıştırırız. Bunun için mesela kanatlı atı hayal
etmemiz mantıksız değilken üçgen biçiminde kareyi hayal etmemiz mümkün değildir.
Dolayısıyla mantığı işin içine katarak düşündüğümüzde aslında olanı ve olmayanı düşünmüş
oluyoruz. Mantık varlığın imkânlarını bize sunmaktadır. Ne üzerine düşünürsek düşünelim
mantık kurallarını dışına çıktığımızda aslında olmayan mantık diliyle ifade edecek olursak
tutarsız, çelişik, yanlış, imkânsız bir şey düşünmüş oluruz.
Diğer ilkeler özdeşlik ilkesinden çıkmışlardır. Bunlar sırasıyla çelişmezlik ve üçüncü
hâlin imkânsızlığıdır. İkinci ilke olarak çelişmezlik ilkesi, bir şeyin aynı anda hem A hem de
B olmasının imkânsızlığına işaret eder. Tam olarak ifade etmek için bu ilkeyi belirleyen
Aristoteles’e bakalım: “Aynı niteliğin aynı zamanda aynı özneye aynı bakımdan hem ait
olması hem de ait olmaması imkânsızdır.” 39 İlerleyen konularda bunun böyle ifade
edilmesinin nedenini daha iyi bir biçimde açıklayacağız. Kısaca dikkat etmemiz gereken
nokta mantığın varlığa ilişkin olarak genel bir yargılama disiplini olarak oluşturulmaya
çalışıldığıdır. Bunun için metafiziğin yazarı olan Aristoteles, aynı zamanda mantığın da
kurucusu olmuştur. Çünkü varlığı var olarak nitelendirmek için ilk önce doğru düşünmek
gereklidir. Üçüncü hâlin imkânsızlığı ise “A ya A’dır ya da A olmayandır.” şeklinde ifade
edilebilir. Örnek olarak “Ahmet ya insandır ya da insan olmayandır.” yargısını kabul
39

Aristoteles, Metafizik, 1005b15-20.
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edebiliriz. Burada Ahmet’in insan olması ya da olmaması haricinde herhangi bir ihtimalin
olmaması vurgulanmaktadır. Modern Dönem’de bu ilkelere yeter-sebep ilkesi de eklenecektir
ki bu bilimsel gelişime paralel olarak ihtiyaç duyulan bir mantık ilkesidir.
Mantığın diğer kavramları tümevarım ve tümdengelim biçimindeki yargılarıdır.
Tümdengelim kesin olan bir bilgiden hareket edilerek çıkarımın da kesin olmasını ifade eder.
“Bütün insanlar iki ayaklıdır.” yargısını kesin olarak kabul edersem o zaman şu yargılarımın
da mantıken kesin olması gerekir: Ahmet bir insandır. O hâlde Ahmet’in de iki ayağı vardır.”
Tümevarım ilkesi ise gözleme dayalı olarak toplanan verilerden genel bir sonuca varmayı
ifade eder. Örnek vermek gerekirse “Ahmet iki ayaklıdır. Mehmet iki ayaklıdır. Ahmet ve
Mehmet insandır. O hâlde bütün insanlar iki ayaklıdır.” Tümdengelim ilkesi tümevarıma göre
daha kesin olabilir. Buna karşın kesin doğru olarak kabul edilecek ilkenin belirlenmesi
noktası da bu ilkeyi kullanmaya kalkışırsak karşımıza zorluk olarak çıkar. Dikkat etmemiz
gereken önemli bir husus, yukarıda bahsettiğimiz ilkelerle bu iki ilkenin farklı olmalarıdır.
Son iki ilke, aslına bakılırsa daha çok akıl yürütme biçimidirler. Bunlar düşünmenin
temelinde yer alırken mantığın diğer ilkeleri, daha çok düşünmeyi meydana getiren ilkelerdir.
Bu nedenle de bunlara akıl yürütme ilkeleri de diyebiliriz.
Son olarak mantığın kurucusu olan Aristoteles’in bu disiplini nasıl anlamlandırdığına
dikkati çekelim. Mantık Aristoteles için “ sözcüklerin değil, sözcüklerin işaret ettiği
düşüncelerin incelenmesidir. Mantık, doğal tarihleri bakımından değil, doğruya ulaşmadaki
başarı veya başarısızlıkları bakımından düşüncelerin; şeylerin doğasını meydana getiren değil,
kavrayan düşüncelerin incelenmesidir.” 40 Bu düşüncelerin incelenmesi ise bizi yargılara ve
önermelere götürür. Aristoteles’in Önerme Üzerine adlı eseri “bilgi hakkında açıkça tasarımcı
bir görüş sergiler. Ruhun etkilenimleri şeylerin suretleridir. Bu görüşe uygun olarak yargı,
gerçekliğin kendisindeki bağlantıların kavranması değil, ruhun bu etkilenimleri sırasındaki
bağlantıların (veya olumsuz yargılarda bağlantısızlıkların) kurulması olarak betimlenir,
bunlara kavramlar da denilir.”41

14.2. Mantığın Gelişimi
Mantığın gelişimi aslında onun nasıl değişim geçirdiğini görmek açısından ilginçtir.
Bu durum, düşünmenin değişimini de ifade eder. Düşünmenin değişmesi, daha doğru
düşünmek anlamında değildir. Daha çok insanın kaygılarının ya da anlamlandırmasının
değişmesi sonucunda mantığın gelişimi, mantığın da farklı bir şekilde düzenlenmesini ifade
eder.
Klasik mantık ya da Aristo mantığı var olanları türlere ve cinslere ayırmada kullanılan
bir mantıktı. Bunun için yukarıda bahsettiğimiz mantık ilkeleri var olanların özelliklerinden
hareketle yapılacak bir tasnifte ihtiyaç duyulan bir mantığı ifade etmekteydi. Bunun yanında
Modern Dönem’de felsefenin bilim doğrultusunda yapısının değişmesiyle farklı bir mantık
kullanımına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Modern bilim varlığı cansız maddenin
40

Bkz. Daivd Ross, Aristoteles, çev. Ahmet Arslan, KAbalcı, 2002, s.37.
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Bkz. Daivd Ross, a.g.e, s.42

201

hareketinin yoğunluğuna göre tanımlamak istediğinde maddenin ne olduğu gibi bir ontolojik
arayıştan uzaklaşır. Bunun anlamı, modern bilimde önemli olanın daha az daha çok gibi
nitelendirmeleri belirleyecek bir mantığa ihtiyaç duyulmasıydı. Daha az ve daha çok gibi
ifadeler bir nesneye ilişkin nitelendirmelerin niceliksel yoldan ifade edilmesidir. Bunun için
de klasik mantığın ihtiyacı karşılamadığı noktada niceleme mantığı meydana çıkmıştır.
Aslında “Aristoteles mantık sözcüğünü bilmez. Bu sözcük Cicero’nun devrinden daha
geriye götürülemez. O zaman bile logica, mantıktan çok diyalektik anlamına gelmekteydi.
Logikhe’yi mantık anlamında kullanan ilk yazar Aleksandros’tur. Aristoteles’in bu bilgi dalı
için veya en azından akıl yürütmenin incelenmesi için kullandığı sözcük analitiktir. Aslında
bu sözcük akıl yürütmenin tasımın şekillerine ayrıştırılması anlamına gelmekteydi, ancak
belki, tasımın önermelere önermenin de terimlere ayrıştırılmasını içerecek biçimde
genişletebiliriz.”42
Mantığın nicelemeye dayanması, günümüze yakın bir akımın çıkmasında özellikle
kullanılmıştır. Pozitivizm, mantığı metafiziksel ifadelerin felsefeden ayıklanmasında araç
hâline getirmiştir. Böylece mantıksal ifadeler anlamlı ifadeler olarak nitelendirilirken modern
bilimin mantığına uygun hâle getirilmeyen ifadeler de anlamsız olarak nitelendirilmiştir.
Mantığın bu iddiası bugün kabul edilmemektedir. En azından anlamlı ifadelerin sadece
mantıksal olmakla sınırlandırılması söz konusu değildir. Bunun için anlamın dinî, estetik,
ahlaki olarak tasnif edilmesi söz konusu olmuştur.
Mantıksal ifadelerin bilimsel olarak felsefede etkili olması için sadece metafiziği
bertaraf etmesi yeterli değildir. Modern Dönem’in gelişimi, çok daha öncesinde metafiziğin
etkinliğini azaltmaktaydı. Bundan dolayı Rudolf Carnap mantığın protokol önermelerinden
oluşmasına yardımcı olması hâlinde faydalı olacağını belirtmiştir. Bu türden önermeler
aslında Aristoteles’in aksiyomlarına benzer. Aksiyomlar doğruluğu ve kesinliği kendiliğinden
açık olan bu nedenle de ilkeler olarak adlandırılabilecek temel önermelerdir. Mesela mantık
ilkeleri, kendiliğinden açık olan önermelerdir. Buna karşın Carnap, bu klasik mantıktaki
kullanım yerine modern bilimin diline uygun daha pratik bir kullanımı öngörür. Burada
Carnap’ın belirli bir bilim insanı topluluğunun aralarında uzlaşıma dayalı olarak
oluşturdukları önermelerin kesin olmaya daha yakın olacakları kabulünden hareket ettiğini
görmekteyiz.

42

Bkz. Daivd Ross, Aristoteles, çev. Ahmet Arslan, KAbalcı, 2002, s.36

202

Uygulamalar
Aristoteles’in metafizik adlı kitabındaki mantığın inşasına bakabilirsiniz.
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Uygulama Soruları
Mantıkta akıl yürütme biçimlerine örnekler veriniz.

204

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mantığın temel kavramları, aslında düşünmenin belirli ilkelere göre nasıl işlediğini
göstermesi açısından önemlidir. Gerek mantığın ilkeleri gerekse tümevarım ile tümdengelim
ilkeleri hem mantığın temel kavramları hem de düşünmenin ve yargıda bulunmanın
ilkeleridir. Ayrıca mantık Antik Dönem’de varlığa ilişkin imkân sorunu şeklinde kabul
edilmiştir. Yani doğru düşünmek için mantığı kullanmak, varlığı düzgün bir biçimde tasnif
etmek anlamına gelmektedir.
Modern mantık ya da niceleme mantığı varlığı belirli bir biçimde tasnif etmeyi
bilimden almıştır. Harekete dayalı olarak incelenen maddenin ne olduğu önemli olmaktan
çıktığı için mantık da bu amaca uygun biçimde yargıda bulunmanın aracı olmuştur.
Pozitivizm, bu bağlamda metafiziksel ifadelerin mantıksız olduklarını göstermeye çalışarak
metafiziğe son darbeyi vurmuştur.

205

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi mantığın kullanım alanını ifade eder?

a)

Duygular

b)

Sezgi

c)

Ahlak

d)

Teorik düşünme

e)

Estetik

2)

Mantığın en genel tanımına aşağıdakilerden hangisi en uygun düşer?

a)

Var olanın var olan bakımından incelenmesidir.

b)

Ahlaka ilişkin yargıların belirlenmesidir.

c)
Doğru düşünmenin ve yargıda bulunmanın özelliklerini kural hâline
getirilmesidir.
d)

Bilginin sınırlarının incelenmesidir.

e)

Metafizik kavramların düzgün bir biçime sokulmasıdır.

3)

Aşağıdakilerden hangisi mantığın ilkelerinden sayılamaz?

a)

Yeter-sebep ilkesi

b)

Diyalektik ilkesi

c)

Çelişmezlik ilkesi

d)

Özdeşlik ilkesi

e)

Üçüncü hâlin imkânsızlığı ilkesi

4)

Mantık nasıl bir disiplindir?

5)

Mantık nasıl meydana gelmiştir?

6)

Mantığın ilkeleri nelerdir?

7)

Mantıktaki akıl yürütme biçimlerini açıklayınız.

8)

Klasik mantık nasıl bir yapıdaydı?
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9)

Pozitivizmin mantığa etkisi nasıl olmuştur?

10)

Carnap’ın mantıktaki yeniliği ne olmuştur?

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b
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